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ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
УДК 37.014.5
П. Ю. Саух,
доктор філософських наук, професор
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
rector@zu.edu.ua
ORCID:0000-0003-4366-2496
ФІЛОСОФІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ СТРАТЕГІЇ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ
На основі критичного аналізу існуючих концепцій полікультурної освіти (мультикультуральна,
інтеркультуральна, транскультуральна, культурплюралістична) пропонується філософська
архітектоніка полікультурної освіти, центром якої є життєдайна парадигма особистості. У зв’язку з
цим обґрунтовується п’ять найважливіших методологічних стратегій полікультурної освіти, які
виступають її імперативами й живильним джерелом.
Окреслені проблеми реалізації проекту полікультурної освіти в Україні, які не сприяють гармонізації
суспільного життя та процесам міжкультурного діалогу і взаєморозуміння.
Ключові слова: мультикультуралізм, полікультурна освіта, ідентичність, націоконсолідуючі цінності,
культурно-історична пам’ять, культурно-етнічний нарцисизм, демократично-егалітарна політика.
Проблема міжкультурної взаємодії перебуває сьогодні в центрі уваги не лише політиків, філософів,
культурологів, а й широкої педагогічної спільноти. У зв’язку з цим в багатьох країнах світу необхідність
полікультурної освіти і виховання стає стратегією особливої ваги. В численних документах ООН,
ЮНЕСКО, Ради Європи акцентується, що однією із найважливіших функцій сучасної освіти – є завдання
навчити людей жити разом, допомогти їм перетворити зростаючу взаємозалежність держав і етносів в
усвідомлену солідарність. З цією метою освіта має сприяти тому, щоб, з одного боку, людина усвідомила
своє коріння і тим самим могла визначити власне місце, яке вона посідає у світі, а з іншого – прищепити
їй шанобливе ставлення до інших культур.
Але слід відверто сказати, що незважаючи на важливість проблеми та розробленість її окремих
аспектів у світовій педагогічній теорії і практиці до сьогодні не існує якоїсь цілісної концепції
полікультурної освіти. Хорватський культуролог Саніна Драгоєвич, підсумувавши напрацювання з
проблем міжкультурної взаємодії суб’єктів освітнього процесу, зазначає, що сьогодні у світі існує
принаймні чотири основних концепції полікультурної освіти:
(1) Власне мультикультуральна освіта, яка зосереджує увагу не на міжкультурному обміні та
взаємовпливі, а на збереженні культури існуючих етнічних меншин;
(2) інтеркультуральна освіта, спрямована на забезпечення активного, позитивного діалогу культур,
їх взаєморозуміння та взаємозбагачення;
(3) транскультуральна освіта, що орієнтується на систему цінностей, яка формується на
наднаціональному (транснаціональному) рівні;
(4) культурплюралістична освіта, стрижневою ідеєю якої є повага і підтримка усіх існуючих у
суспільстві культурних потреб та способів життя (не лише культур етнічних, мовних, релігійних, а й
регіональних, корпоративних, статевих тощо) [1].
Кожна із цих концепцій переслідує благородну мету, але жодна не спроможна повною мірою
забезпечити реалізацію архіважливої формули сучасності: "єдність світу та розмаїття культур". Адже
успішність її вирішення багато в чому залежить від того, наскільки вдало формується баланс між
полюсами цієї формули. Чому я так вважаю? По-перше, в більшості із цих концепцій культурна
ідентичність неминуче співвідноситься із національною ідентичністю. Тут нація потрапляє в тенета
транснаціональності або ультранаціональності, а культура – в ситуацію полікультурності, що обумовлює
обмеженість цих концепцій. По-друге, поза увагою в них залишається те, що ідентичність сьогодні
характеризується значною динамічністю, множинністю й контекстуальністю. Сьогодні відбувається, так
би мовити, "ускладнення механізмів ідентифікації" [2: 41]. Ідентичність це не властивість, притаманна
людині від народження, а процесуальність і свобода індивідуального вибору. А це означає, що успішною
може бути така концепція полікультурної освіти, яка ґрунтується на впровадженні ідей поваги до
кожного індивіда як самоцінності. Глобальна культура і культура трайбалізму, на концептуальних
засадах яких побудовані існуючі концепції, неспроможні подолати нелюбов до інакшості, бо не
сповідують цінності окремого індивіда як найвищої земної цінності. "Глобалізм і трайбалізм –
справедливо зауважує Бенджамін Барбер – розривають сучасний світ" [3: 39].
© Саух П. Ю., 2016
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У цій ситуації архітектоніка полікультурної освіти має бути побудованою на антропологокультурологічній матриці, яка спрямовує освітній процес на діалог з культурою людини як її творцем і
суб’єктом, здатним до культурного саморозвитку. Сучасна людина знаходиться на "межі" культур,
взаємодія з якими вимагає від неї діалогічності, розуміння, поваги до культурної ідентичності інших
людей. І йдеться тут не про етнічні групи, нації, релігії, а про конкретних їх представників. Адже не
важко зрозуміти, що дружать не народи, а люди, які їх репрезентують. Тобто, архітектоніка
полікультурної освіти має бути спрямованою на людину і орієнтована на культуру, бути
культурологічною. Її мета – людина, яка пізнає й творить власний культурний світ шляхом діалогічного
спілкування із внутрішнім і зовнішнім культурним середовищем. Міжкультурна комунікація, побудована
на цій життєдайній основі, зумовлює особливе комунікаційне поле смислового перетину. У процесі
спілкування з "Іншим" і його культурою проявляється взаємодія індивіда із соціально певними ролями,
цінностями, нормами і звичаями, установками та очікуваннями, які особистість повинна вибирати і
репродукувати щоб досягти ідентичності в складному процесі взаємного визнання. Соціальний запас
знань, отриманий людиною в процесі міжкультурної комунікації, виступає умовою прийняття і
розуміння "Іншого", спілкування з ним та надає в її розпорядження схеми типізації, необхідні для
більшості щоденних справ повсякденного життя, і як наслідок, обумовлює формування її особистісного
"Я" на основі балансу між індивідуальною й громадянською ідентичністю. Звісно, це в жодному випадку
не деформує національної ідентичності.
А це означає що архітектоніка полікультурної освіти має ґрунтуватися, по-перше, на принципах
діалогічності, відкритості і толерантності. Сьогодні ми маємо навчити людину цінувати багатоманіття
культур й здійснювати це радше шляхом діалогу, аніж синтезу, в якому прихована небезпека втрати
можливостей для їх подальшого розвитку. А головне, через діалог ми отримаємо можливість
здійснювати реальну взаємність, і разом з тим маємо можливість уникнути "панування – підкорення"
(Ж. Дерріда), негативні наслідки якого є такими очевидними сьогодні. По-друге, вона має спиратись на
особистісно-центричний принцип, який орієнтує не на штучну консервацію способу життя того чи
іншого народу, а дає кожному індивідові (а не тільки народові загалом) право на вільне культурне
самовизначення. Культура чим далі, тим більше розвиватиметься у напрямку вже не стільки
національних, скільки індивідуальних відмінностей та особливостей, що живляться культурними
надбаннями усіх народів світу. Хоч би як комусь не хотілось сьогодні расової, культурної чи релігійної
"чистоти", ми приречені у майбутньому жити в "єдиному домі", заклавши фундамент життєдайного
міжкультурного співіснування.
Для того щоб архітектоніка полікультурної освіти була життєдайною, вона має будуватись, на моє
переконання, на таких, принаймні п’ятьох важливих методологічних стратегіях. Перша: опертя на
націоконсолідуючі цінності. Розуміння цінностей різними етнічними групами може відрізнятися і часто
досить суттєво. Але в тканині духовності, як відомо, завжди існують значущі для усіх цінності, які не
тільки не викликають суперечностей між представниками різних національностей, а й знаходять серед
них розуміння і підтримку. Такими націоконсолідуючими цінностями, мають бути саме ті, в яких
стверджуються визначальні для більшості загальнокультурні цінності як, наприклад, відраза до
несвободи, захист гідності і прав кожної людини, прагнення до самореалізації тощо (які, до речі не
піддаються часовій ерозії). Лише на цій основі можуть вибудовуватися механізми смислової
доповнювальності, взаємного обміну цінностями й порозуміння. Від їх ефективної реалізації залежить
здатність людства стати дійсною людською спільнотою, об’єднаною не лише спільністю глобальних
небезпек, але й спільністю солідарних дій і спільним смисловим полем, яке можна було б назвати
глобальним світоглядом.
Другою методологічною стратегією полікультурної освіти має стати критично-аналітичне
відношення до культурно-історичної пам’яті як репрезентативної форми дійсності. Культура як світ
нашого існування пронизана пам’яттю, що органічно вплітається в тканину сучасності. Будь-яка
соціокультурна трансформація (а саме таку ми переживаємо сьогодні) пов’язана зі зверненням до
минулого. Кожне таке звернення збагачує сучасність, по-своєму розуміє її, формуючи необхідне
підґрунтя для руху вперед. Звернення кожного народу до свого національного минулого, якщо воно не
було зумовлене прагненням відмежуватися від інших народів та їх культурного досвіду, було плідним,
оскільки збагачувало, урізноманітнювало, розширювало його власні культурні обрії. Але не слід
забувати, що некритичний й занадто прискіпливий погляд в глибини історії часто-густо негативно
впливає на процес міжкультурної взаємодії, "створює умови для деформацій історичної пам’яті та
спокуси для відповідних національно-культурних манівців" [4: 140]. Надмірне захоплення минулим, його
ідеалізація, спроба будувати життя в стилі "Future in the Past" (майбутнє в минулому) є небезпечною
політико-культурною стратегією.
Третьою цінною методологічною стратегією полікультурної освіти має бути викорінення
культурно-етнічного нарцисизму, який обумовлює культурно-освітню ізоляцію. Нажаль більшості
концепцій полікультурної освіти властива, так би мовити, західна політкоректність, якій властива
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консервація "колоніального погляду білої більшості" [5: 12]. Мені здається, що ця політкоректність несе
дуже репресивну домінанту нав’язування певних стандартів. Ключова метафора цих стандартів – це
метафора не іншого, а метафора меншин. Меншинами ніби милуються. А це милування і є
консервуванням, воно тісно пов’язане із нарцисизмом. Нарцис не бачить іншого, існують лише його
проекції, проекції його власної культури. В ефективній освітній взаємодії важливо розуміти, бачити і
чути не меншого, а іншого. Якщо ми не бачимо іншого, тоді культивуються умови для продукування
центру і периферії. На цій основі не може бути ефективної полікультурної освіти. Сьогодні Інші, до
цього часу не домінуючі або ж маргіналізовані культури, домагаються рівноправного місця за круглим
столом світу. Вони амбітні і динамічні, мають сильно розвинуте почуття власної гідності і власної
цінності. Незважаючи на те, що різні культури мають далеко не одинакові можливості за впливом, кожна
із них не бажає, щоб її просто терпіли. Будь-яка культура розглядає свої базові цінності як універсальні
(якщо вона перестане це робити, то просто зникне як самостійна культура!). Вона хоче, щоб з нею
рахувалися. Толерантність – це, звичайно, цінність, але цінність проміжна. Ніхто не бажав би, щоб його
суто "толерували", лише терпіли [6: 21]. Тому ці Інші культури не сприймають й не можуть сприймати
так званої "позитивної дискримінації" (тобто намагання створювати для периферійних культур певні
пільги і преференції). Такі мультикультурні практики, ніби переслідуючи мету відновлення соціальної
справедливості, виступають не лише гальмом міжкультурного взаєморозуміння, але й деформують
глобальний контекст розробки освітніх стратегій.
Четвертою методологічною стратегією полікультурної освіти з її акцентуацією на культурних
відмінностях, посиленою культурочутливістю має стати індивідуалізація навчання. За цієї умови освіта
постає як стан відкритих можливостей для самореалізації особистості. В сучасній освіті усі учасники
освітнього процесу повинні стати "трансгресорами": і викладачі, і школярі, і студенти. Акт трансгресії
означає подолання межі між можливим і неможливим, вихід за межі свого культурно-смислового поля, і
таким чином наближення до розуміння Іншого. У результаті трансгресії створюються спільні когнітивні
поля, де відбувається взаємне порозуміння, перевизначення знаків, де містифікуються стереотипи і
утворюються зони толерантності. Реальне міжкультурне взаєморозуміння формується завдячуючи
громадянському суспільству, особистим взаємозв’язкам між людьми для просування спільних
політичних і соціальних інтересів.
Й, нарешті, п’ятою важливою фундаментальною стратегією полікультурної освіти є поєднання
теорії і праксису. Зв’язок між проектами полікультурної освіти і політикою держави є дуже важливим
для забезпечення рівності й справедливості для різних груп населення. Замість того, щоб робити вигляд,
що освіта є ізольованою від політики, полікультурна освіта має поєднувати навчальні матеріали і
процеси із імперативами солідарної демократії. Вона може бути лише тоді успішною, коли розширює
права і можливості людей та трансформує суспільство. Участь учасників процесу полікультурної освіти
в діяльності соціальних рухів, волонтерських об’єднань, недержавних організацій допомагає зрозуміти
себе та Інших краще, подивитися на речі очима інших людей. Поєднання теорії з практикою, знання з
діями дає можливість на власному досвіді відчути шляхи впливу суспільства на людей та відчути
взаємозв’язки таких культурних ідентифікаторів, як раса, національність, релігія, гендер, сексуальна
орієнтація, соціальний клас, мова, (не) дієздатність, вік і багато інших, в режимі реального життя.
Проблеми мультикультуралізму та питання реалізації мультикультурних політичних проектів, що
формують глобальний контекст для розробки сучасних освітніх стратегій особливо актуальні для
України. Пояснюється це просто. Україна – поліетнічна, поліконфесійна, багатомовна й полікультурна
країна, яка тісно пов’язана із інтенсивним розвитком світових інтеграційних процесів. Тут мешкають
представники понад 130 націй і народностей, які мають свої культурні традиції, національну
самобутність та релігійну віру. До того ж, в Україні, як і всьому світі, відбувається масштабний процес
ускладнення механізмів ідентифікації. Національна ідентичність тепер співіснує тут з професійною,
гендерною, релігійною, регіональною часто погано сумісних з першою. А саме головне, на українську
соціокультурну арену виходять етнічні групи, які раніше не мали шансів бути поміченими й почутими. Їх
самобутність стає цінністю, а, отже культурним ресурсом соціуму, з яким мусить рахуватися суспільство
і держава.
Але не зважаючи на це, й на трагічність нинішньої ситуації в Україні, проблема полікультурної
політики у суспільних й наукових дискусіях практично не обговорюється. Основна увага політичної та
культурної еліти зосереджується на проблемах державного і національного будівництва, в контексті яких
вельми часто питання мультикультуральності розглядається як другорядний й навіть прикрий фактор, що
ускладнює розуміння сучасних націєтворчих і державотворчих процесів. За сучасних умов український
соціум демонструє неготовність до реалізації в його межах полікультурної моделі націєбудівництва.
Ті ж окремі напрацювання в сфері полікультурної освіти, які в окремих випадках практикуються, в
основному тяжіють до так званої інтеркультуральної концепції, де культурне розуміють як етнічне, а
модель етнічного базується на есенціалістському уявленні (на уявленні концентрованого розчину). Як
наслідок, культурні межі між групами не викликають сумніву, а відмінності жорстко фіксуються та
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абсолютизуються, що стає підґрунтям для ксенофобії. Кожній окремій етнокультурній групі
приписується неіснуюча гомогенність, автономна суб’єктність, у межах якої нівелюється суб’єктність
індивіда, що спричиняє деіндивідуалізацію, а на практиці призводить до порушення прав людини.
Звідси, догма-вимога: "Думай по-українськи", яка фактично забороняє думати по-різному,
трансцендувати над рідною, затишною, доброю домашньою культурою, піддавати її рефлексії. На такій
основі неможливо сформувати транскультурний простір, в якому людина, звільняючись із "полону"
рідної культури готова до зустрічі з іншим як потенційно можливим "Я". За цієї умови інша культура не
може сприйматись як деяка можливість власної культури. Адже, коли ми включаємо у простір
комунікації власні можливості бути іншими, тоді це транскультура, тоді це конструктивнокомунікативний простір творення майбутнього, а не консервація відмінностей мультикультуралізму чи
просто толерантне ставлення до відмінностей.
Відсутність в Україні чітко окресленої концепції полікультурної освіти, тяжіння до політики
інтеркультуралізму, метою якої (за допомогою держави) є проста асиміляція культурних особливостей і
традицій малих етнічних груп, фактично регламентує їх життя, обмежує право особистості на більше
культурне самовизначення. Цим самим Україна опинилася поза зоною "політики визнання" (Ч. Тейлор),
яка є наслідком переходу від ієрархічного суспільства до суспільства, де панує принцип вільного
громадянства як регулятивного ідеалу. Принцип самозбереження будь-якої національної культури, та й
людства загалом, лежить у площині самозміни людини. І йдеться тут навіть не про загальнолюдські
цінності, а про людськість як таку, яка передбачає повагу, довіру, любов. Цінності усіх ідеологій,
політичних доктрин й навіть релігій в кінцевому рахунку відносні. Не відносною є лише цінність самого
життя. Лише по відношенню до цієї фундаментальної цінності вони набувають валідності для кожної
конкретної особистості, лише через її опосередкування вони можуть сприйматися і переживатися
людиною.
Полікультурна освіта, як соціальна інновація, повинна бути пов’язаною не стільки з питанням "хто ми
є? ", або "звідки ми прийшли?", а з відповіддю на питання "ким і якими ми маємо стати?". Практична
реалізація такого проекту можлива на основі демократично-егалітарної політики держави, яка відстоює
не тільки збереження різноманіття культур за допомогою втручання держави, а й максимально розширює
участь людей у процесах міжкультурного діалогу і спілкування. Лише такий підхід здатен інкорпорувати
усі соціокультурні групи в громадянське суспільство. Й передусім тому, що він є серйозною перепоною
як для культурного націоналізму, який абсолютизує відмінності, так й для культурного імперіалізму, що
їх не помічає.
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Саух П. Ю. Философия и методология стратегии поликультурного образования.
На основе критического анализа существующих концепций поликультурного образования
(мультикультуральная, интеркультуральная, транскультуральная, культурплюралистическая)
предлагается философская архитектоника поликультурного образования, центром которой является
животворная парадигма личности. В связи с этим обосновывается пять наиболее значимых
методологических стратегий поликультурного образования (опора на нациоконсолидирующие
ценности; критически-аналитическое отношение к культурно-исторической памяти; искоренение
культурно-этнического нарциссизма; индивидуализация обучения; единство теории и практики),
которые выступают его императивами и животворным источником. Определены проблемы
реализации проекта поликультурного образования в Украине, которые не способствуют гармонизации
общественной жизни и процессам межкультурного диалога и взаимопонимания.
Ключевые слова: мультикультурализм, поликультурное образование, идентичность,
нациоконсолидирующие ценности, культурно-историческая память, культурно-этнический нарциссизм,
позитивная дискриминация, демократически-эгалитарная политика.
Saukh P. Yu. Philosophy and Methodology of the Strategy of Multicultural Education.
The philosophical architectonics of multicultural education the centre of which is life giving person's paradigm
is considered in the article, based on the critical analysis of multicultural education current conceptions (such
as multicultural, intercultural, transcultural and culture-pluralistic). In this context five major methodological
strategies of multicultural education such as national consolidate values support, critical and analytic
orientation to culture-historical memory, liquidation of cultural ethnic narcissism, individualization of learning,
unity of theory and practice, which appears as its imperatives and life giving source are substantiated.
The main problems of multicultural education project realization in Ukraine, which discourage public life
harmonization and intercultural dialogue and mutual understanding are outlined.
Key words: multiculturalism, multicultural education, identity, national consolidate values, culture-historical
memory, cultural ethnic narcissism, positive discrimination, democratically egalitarian politics.
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PHENOMENOLOGY OF PERCEPTION SUBSTANTIVE ENVIRONMENTAL DIMENSIONS IN
AESTHETIC ANALYSIS
In the article was proved that the fictional work, the work of art, the architecture as the work of art are not a
subject, are not just a material shell as the object with which a man has a touch, like body has a touch with body.
This is the most important fact of perception of subject environment when constructing mental images by the way
of intention the man by itself becomes the image, by itself acts like a product of ideal balance, that’s why it is so
important to notice the phenomenon of environmental, ecological culture where orhanizmizm, the integrity and
homeostasis, bodily mediation lead to the ideal communication, to that generalized eidetic where the mental
body, mental physicality, own spirituality of aesthetic experience is a dominant idea.
Key words: architecture, technocenosis, art activity, oikos, aesthetics, image, art.
Within the modern context of nonlinearity the architecture has already determined the limits of
technocenosis. The technopopulation of covers and their involution, as well as the movement in space, it all gave
the ability to say that pleat makes another pleat, form makes another form, space creates another form, but digital
space still remains as a copy or a visual agent, the shadow of the negative space theatre. If the subject world
inсrease is ahead of the flora and fauna growth, if the technopopulations fill all cracks of anthropomorphous
space, then an ecological paradigm is with its imperative of pleat (after G. Deleuze), an imperative of
transposition of spaces where one space tries to rise above geological, tectonic realities of grandforming, results
the imperative of change of spaces in a volume, technopopulations mimicry in technocenosis.
Technocenosis – is quite interesting configuration of a modern world of techno. If geobiocenosis, (after
L. Gumilov), – is a transformation of all alive particles into the ground for future and perhaps for the temporal
existence, and heaving the term , that is given by the rhythm of biopopulation, unlikely technocenosis – is the
equipment, that considered to be eternal. This is an engine; a heart that has to work forever and somehow is has
to be broken to be the base of creation for a new one, new technology. That is the prerogative of human activity.
In 60s Nelson wrote that thing which is tend to be beautiful now, should be beautiful even tomorrow and they
shouldn`t be changed but nowadays extremely different culture exists. This thing has to give its place for the
existence of a new thing. A thing changes a thing, human changes a human, the earth is still the earth, and the
sky is the sky. Technocenosis – is a modern paradigm of ecological consciousness, when ''techno'' in Greek
understanding is a phenomenon which has the death within, the end of its existence.
Jean Baudrillard wrote that the discource, the languages of colors, substances, volumes, spaces cover and
rebuilds all the elements of system. ''In order to form the subject circumstances of motive elements, in
decentralizing space and a structure becomes easier and collapsible. Whilst wood of modern furnitures is more
abstract, it is a palisander, or made of red or Scandinavian tree. It costs to mark that the decorations of these
breeds already have no coincidence with a traditional wood material but they appear in more light or dark
variants, that often in combination with a polish by varnish or vice versa raw state in this case where the color of
material tends to be abstract. A thing becomes the article of mental manipulation. A modern domestic situation
fully joins the same in the sign system of environment which does not determine anymore finishing of that or the
other element'' [1: 32–33].
A subject environment is abstraction, that presents a category "object" not only in a natural kind polyobjects
or realities of substance that surround a man but as object that becomes the object of human activity. Speech
goes to the sphere of activity in particular such special activity as perception which is an active position of
oriented man in the world, after P. Galperin, and it is an orienting of the man in the world and that is the
phenomenon of perception, unlike especially psychological understanding oriented to the reception
personifications itself in the complex of data that testifies the active position of man.
This orientation carries out a whole complex that is related to the selection of information in a kind certain to
determination of mapping schemed information, gestalts, patterns, in particular depicting constructions, that
contain the generation of perceptive experience and definitely structuring this experience on the basis of
unfolded mapping schemes of accumulation. It is about ecology of perception in that sense, in which it was
marked by James Gibson as it metaposition of human that presents the fact of active selection and principle
orientation of human in the world [2].
Actually the character of the subject world can be divided into character of the direct meeting with an object
which is the character of protoaction, which is the anticipation of meeting with the subject world and it is the
character of afteraction, when human goes further and out of a direct contact with an environment. Actually all
© Barna N. V., 2016
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three stages: protoaction, an action and afteraction determine a character of dynamics as certain reception where
perception most frequently understands as the meeting that already can be formed in the concentrated kind of a
certain event, metamorphosis in character especially image of all data of perception that have directly a
perceptible contact with the world.
Psychology outlived a few stages of comprehension integrity of perception. Аsocionistic period is related to
the psychology of end of ХІХ – beginning of ХХ century by that time perception understood as certain laws of
association, uniting simple data of experience, the contact with the world, and actually only the
gestaltpsychololgy put under a doubt understanding of perception as to the result of simple atomic elements of
perceptible experience or associations. And even Ferdinand de Saussure in the maiden attempts to determine a
sign as unity of concept character and association yet remains within the framework asocionistic psychologies.
Afterwards psychology extends its understanding of perception and it will postulate in majority as those
perceptible data that have paradoxical character. From one side they exist out of my consciousness that is why
they differ from the direct fight of consciousness. On the other side they have extraordinarily personality
character and these are the perceptions to be testified to that act of consciousness where the reality is directly
given to the feelings. This means that it all goes to show that the act of consciousness, sense and perceptible
experience go beyond limits both an asocianism and especially elementary psychological act. And the real act,
when it determines the generalized emotion, where not only this experience of meeting is concentrated with the
world and experience that acquires man in genesis of the development, and also in genesis of experience of
cultural building, cultural creativness which testifies that an act of perception is elementaire. Mostly it leans
against experience of those perceptible data which testifies the contact of man with the world. The most
important aspect – nonreflectivity, the contact with the world that is that epicentre which gives that perception is
the extraordinarily important phenomenon of axiology of human existence. It does not have that fate of
abstracting from reality like thinking. Whilst the generalized understanding of existence as certain integrity, as a
certain structural act of meeting with the world it was firstly given a term as gestaltpsychology and then well
purchased the unfolded synthetic understanding in phenomenological theories that appeared when perception
was in understanding of mediated corporal experience of meeting between body and the world. Nevertheless the
phenomenon of perception is formed as a result of active structural activity.
It is important that perception gives an opportunity to obtain the information and presents to the recipient
exactly those internalss of the outer world that have attitude toward his / her necessities. A human perceives that
is in his/her needs only that is actual for her orientation in the world. Actually the activity is determined as a
motivated system of orientation of man in an objective situation where objects are given as an opportunity of
vision of general emotionaly of certain unit of emotion.
Actually, reffering to G. Gibson, perception exists in a certain experience of judicial unity of man, when
certain perception is the character can to be actualized in the certain sphere of informing for a subject to object
and the perception is formed as literally exhausting from the world. Thus, character as objective reality takes
place of an object. It is mentioned not only by G. Gibson but also such researchers, as P. Galperin, M. Leontiev.
Subjectness of character testifies that distant receptiveness is the active method of circulation of information and
exchange of reception of the informing field that takes place as original circulation of information.
Thus, a subject doesn't deal with the elementary feelings, with an atom, that appears on the retina of eye, but
with objects that understands as offenses. Manipulating with characters, a human has the way of thinking that
he/she manipulates the objects. Such directly-mediated character of work with objects as with characters and
vice versa works with characters as with objects create the paradoxical aura of unity of consciousness and
existence or perception of the subject world, experience of ability to contact with the world, experience of vision
of reality and experience that can be defined as synthetic polymodal general character of structurizing the world
and actualized in that.
G. Gibson understands descriptions of modalities of character as active reception where the subject doesn`t
deal with space, time, sometimes to the reflections of atom and electrons, that modern science engages in, and
with the ecological descriptions correlated with its necessities. Therefore G. Gibson distinguishes the
surrounding world that is perceived by a subject and physical world with science as modern business has. Thus,
it all goes to show that psychology is understood as cognitive science, which works on the basis of cognitive
maps or on the basis of certain mapping schemes that is formed in experience of perception. Thus, cognitive
psychology is the active system of receptions and unity of man with the world on the basis of which a reception
accumulates ethic, aesthetic, phenomenological experience of unity of man and the world in its different
modalities [2].
There are a lot of metapositions appeared in cognitive psychology of perception and activity examined as
active position of subject. М. Leontiev works over conception of activity on actions, operations, elements of
operations [3]. The same point of view had V. Zinchenko and other researchers Vergiles, Mitkin, Zaporozhets'
and others. Thus, about the experience in a certain measure makes a structure of corporal schematic objects,
where the body of man has an enormous value as phenomenon of mediation. This aspect noticed not only by
M. Merleau-Ponty but also by other phenomenologists, a body becomes one of complex mythologies,
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philosophy units and ecologically certain objects in post-modernism philosophy, as a perceptive sphere of unity
of human consciousness and world.
If to talk about ecology of perception of subject environment, architectural environment, environment that
surrounds a man as a perceptive experience, so the concept of perception spreads too many artefacts. It is
character as a pattern which depicts construction, mapping schemes that are the elements of experience as
position and disposition of orientation of man in the world. Thus it all goes to show that category "environment"
is related to the ecology in one or another measure structuring the experience of "oikos" – place of man in the
world.
E. Morin admitted that a character is determined esthetically as beauty, elevated value, harmonization of
existence, ethic as welfare, good, dwelling, ethnicity, i.e. place where a man becomes a man actually, where
sacral values are in it. Actually ecological or the metaecological context of unity between man and world
testifying that within the framework of natural, cultural and antropic frames of society, within the framework
metacreative work as such as permanent formation of cultural values ecology acquires the completed antropic
cycle that is clearly determined in perceptible experience of perception. Thus, the philosophical measuring of
unity of man and world testifies that in the process of urbanization, globalization, self-determination of
functioning of the systems social or organic, systems that is determined as a environmental context, either
subjected or objected kind, in any case, the system is presented as a holism which is certain, which means the
primacy of the system and antiholism – i. e. opposition to this system of those constituents elements where the
special subsystem is prevailed [4]. Such researcheres as Е. Moraines, and A. Tolstukhov in Ukraine tend to
testify that the systems are social, testifying to a proper life cycle, that can be described as a certain birth of
cultural organisms their bloom and their disintegration. Mentioning the phenomenon of cultural creative works,
about the cultural context of human and his/her attitude toward a subject of environment, then the nearest context
is exactly a culture of daily occurence. О. Zolotukhina- Abolina writes: "Everyday occurence is characterized by
active tense attention to life and has the precondition to restrain from the doubt of existence of the world for
him/her, which is a characteristic activity on advancement of projects and their realization. In a daily occurence
present work as a method of purposeful tasks is through the complex of psychical and psychological efforts, and
also intersubjected, structured world, where time is experienced as time of rhythms'' [5].
However, everyday culture is considered to be the occurence and reality, wherever a man reflects, and
actualize the experience of each day and structure the context day to day on the basis of those, pin models that
determine the activity as a man of homonormalisis, i. e. a man that is deep-rooted in the way of life, in general
positions of pleasure from life and lives in limit of temporalities is certain that a creative acts cultures of daily
occurence, that actually it is said that man lives, if not only a single day, then in every case those actual interval
time, that do her life all-sufficient, completed near to man.
We already got used to the fact that the culture of everyday occurence was determined at the level of way of
life, subject world, clothing, decorative art, customs and by all that context of producting of the world, that is
called material, subject, architectural, in any event by the next surrounding a man former world, that has the
environmental aspect. V. Glazichev gives the information that states the fact – the modern urbanized city, except
the all known elements, and it air, aquatoriums, fire, green belts, landscape zones, has another element –
crowd [6]. A man is like a crowd. And self perception of subject environment is in a certain measure is and the
antropic phenomenon of perception of man by a man, but in a context exactly of equalizing factors, where a man
becomes a certain substratum, by an object among objects. A man actualizes its antropic potential only when
losing the objectivness and becomes a subject, and perception as objectly-subjected reality, as objectly-subjected
activity already opens potential to other, than simply reception and than the simply psychological phenomenon
of actualization of perceptive experience in the spacious dwellings.
D. Strigalov carries out the functional zoning of environment, he determines an eternal environment in him, i.
e. sacral zones, everyday environment and temporal environment, dynamic, mobile are exhibition zones,
transport, where a man moves actively, consumes information and other. Thus, an eternal environment is related
to reminiscences architecture, with landscape zones, it flooding extremely precious reality of the condensed time
concentrated. An everyday occurence acts as selfactualization of experience to stay in the world, where all that
surrounds a man becomes the improvised aspect her everyday experience, a dynamic mobile environment
actualizes itself patterns both eternal environment and everyday environment, but it mobilizes them and
translates in the level of increasing interaction, informing and even physical dynamics.
That all states that a man gets in communicative space, where communication comes true as interaction,
dialogue, polyphony of commonunication and, vice versa, as dispersion, when to the man from a man something
more than reaching interaction, something more than an exchange information, and it and there is that
homonormalisis tries to get rid of all that enters a daily occurence from the real consumption of values, guards
itself from excessive political, ideological and to external pressure, is in that ecological environment as a certain
niche, where the whole world acquires sign ecological. That means that the same reality of perception is
determined as ecological, when a man actualize the experience experience of the articles of activity of
contemplation and stay in the world.
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Thus, the culture of daily occurence becomes an original test or certain zoning for that metacultural or
megacultural reality, where the eternal environment possibly and namely is the environment of daily occurence,
where possibility to carry out the certain removal of risks, anxiety, fear, that lack of confidence is in people, and
where actually appears its possible forms to mark as harmonious, perfect, all-sufficient reality.
Speaking about a phenomenology as about experience of analysis of stay of man in the world and speaking
about the phenomena as a witness of the world presence, M. Merleau-Ponty writes: the "World already here, to
our analysis and against naturally it would be to destroy him from the row of generalizations that at first bind to
feelings, and then perspective aspects of object, though those, and other absent as foods of analysis and must not
exist to him. A reflexive analysis has pre-condition, that the way of the previous constituting can be passed westto-east. Thus, for an internal human nature as Saint Augustine states: it is possible to find constituent ability that
always lives within. Thus, a reflection covers itself and moves in a distant subject, that on this side from
existence and time, but this is a not valuable reflection that loses a comprehension actually of beginning'' [7].
It is said that only when reflection is mounted in perception or reception is valuable, when reflection and that
is not reflexed but it has the beginning. V. Lektorsky has a good option for that- all is possible to reflect, but the
reflection arises only on the basis of those a priori data that not reflects and is the pre-condition of reflection. M.
Merleau-Ponty states ''about corporal charts, that must constantly line up during the childhood and on the
measure of that as the haptic that are certain and kinestetic and displaceable for a joint combine internal or rich
in content visuognosiss, cause them with greater lightness'' [7: 138].
Moreover a man during his/her life experience the corporalness which is formed on the basis of those
corporal charts, that are the mechanisms of inscribing and, vice versa, exhausting of experience of vision from
the world. Thus, experience of vision writes a man into the world, it helps to identify itself with the subject
world, become part of this subject world and, opposite. A man due to experience of vision is dissociated from the
world and sees himself/herself as the phenomenon of opposite to the corporal charts and even corporalness.
All these realities well help to understand hunalikeness and in general the antropic phenomenon of
architecture. How it helped to take off, as far as a look to a scale, non commensurable ability with a man, always
the certain bridges of scale commensurable relation of man and architectural object line up in architectural
building. Such bridges are opening, balconies, all those elements that in any case are related to corporalness of
human existence in the world of architectural object. It is possible to assert that the next world that perceives
man, in which a human is there as non transparent incorporeal subject, but as body in the world of bodies, as an
object in the world of objects. It gives an opportunity to understand that all mechanisms of harmonization
measuring birth-certificates related in any case to the mechanisms, comprehension of environment as antropic.
For the reason there were first mechanisms in architecture of measuring of space in architecture and they had a
form ofelbow and then fathom in Old Rus architecture, etc.
Thus, character of perception in a phenomenological context is in a certain measure approaches of Kant's
understanding of the phenomenon. If Kant differentiated a term of noumenon clearly as thinking and
phenomenon, which is given in feelings, and activities he determined a thing in itself, that holds own neither in
thinking nor in existence, then the same М. Merleau-Ponty tried to define the phenomenon as given in corporal
experience of contact with the world. Actually, all gestaltpsychology emphasizes that the world integrity is
subject this experience of location of consciousness in the world and objective not reality of subject surroundings
of man, but quicker subjectly-objected space of selfactualization of human experience when an object is
determined as the motivated article of action of man, and also object that actualizes the experience as
corporalness to objectivness that jumps in the the same phenomenon.
It is enough to understand that the phenomenon of perception. It can not be defined as a sum of a certain
conglomerate of data and ecology of perception – it and there is the phenomenon of integral process of
actualization of experience of orientation in the world and to experience of supervision that more than reception
and there is clever vision, cultural vision, vision family if to consider that an aesthetic subject actualize family
experience of sense and comes forward from the name of family, id est from generalized experience family
feelings. However we have an idealization in our world which remain a scheme of connection of man with the
world in every local subject of action, where self own perception acquires the that neurohumor of signs of
mediative connection with the world that is not only the psychological phenomenon but is the phenomenon in
the metaphysical philosophical world.
Roman Ingarden emphasizes the schematic organization, i. e. good organization of aesthetic perception. So
he characterizes perception of architectural work: "Architectural work from the beginning of completion of
construction, and the same from the moment of eventual crystalizing out project in all his details, becomes
something only sufficient. In architectural aesthetic objects that can arise up on the basis of the same work, at the
acquaintance of different subjects with this work much. Why? Circumstance that there are many specifications
of architectural work clear, but there is many audience of the same work and much by different character of
characters that flows in the processes of perception'' [8: 255].
Thus, intentional objects are objects that appear in the consequence of orientation of consciousness on an
object [8]. Actually it is a mental object or that mental character that is experienced as subject reality, but differs
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from an object. Therefore and it is right to admit that architectural character or character of subject environment
for every recipient is unique but there are intermodal signs that characterize its metasubjected parameters, i. e.
intentionality.
Fictional work, artistic work, architecture as the work of art – those terms are not an object, there is simply a
material shell as an object within. And what human can touch and it feels like touching of a body to body. And it
is a mental character, in what a man due to the analysis of consciousness gets in the typology variant of any
architecture, gets in the core of architecturalness as such and correlated with this core as with the constituted
object constructed by consciousness as character with character is constructed by consciousness as one mentality
with the other mentality. This is the main fact of perception of subject environment when constructing mental
characters by an intension, a man becomes character as well, comes forward as a product of ideal correlation that
is why and it is important to notice the phenomenon of ecofriendlyness, ecology of culture, where organismisis,
integrity over, homoeostasis, corporal mediation should bring to the ideal of commonunication and even to
generalized eidetics where a mental body and mental corporalness are actually the spirituality of aesthetic
experienceand that is a dominant.
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Барна Н. В. Феноменологія сприйняття предметного середовища у вимірi естетичного аналiзу.
В статті доведено що художній твір, мистецький твір, архітектура як твір мистецтва не є
предметом, не є просто матеріальною оболонкою як об’єкт з яким дотикається людина, як тіло з
тілом. Це є найважливіший факт сприйняття предметного середовища, коли конструюючи ментальні
образи шляхом інтенції, людина сама стає образом, сама виступає продуктом ідеального
співвідношення, тому і важливо помітити феномен екологічності, екології культури, де організмізм,
цілісність, гомеостаз, тілесна опосередкованість призводить до ідеального спілкування, до тієї
генералізованої ейдетики, де ментальне тіло, ментальна тілесність, власна духовність естетичного
досвіду є домінантою.
Ключові слова: архітектура, техноценоз, художня діяльність, ойкос, естетика, образ, мистецтво.
Барна Н. В. Феноменология восприятия предметной среды в измерении эстетичного анализа.
В статье доказано, что художественное произведение, архитектура как произведение искусства не
является предметом и не является просто материальной оболочкой как объектом, с которым
прикасается человек, как тело с телом. Это и есть важнейший факт восприятия предметной среды,
когда конструируя ментальные обиды путем интенции, человек сам становится образом, сам
выступает продуктом идеального соотношения, потому и важно заметить феномен экологичности,
экологии культуры, где организмизм, целостность, гомеостаз, телесная опосредствованность ведет к
идеальному общению, к той генерализованной эйдетике, где ментальное тело, ментальная телесность,
собственная духовность эстетичного опыта является доминантой.
Ключевые слова: архитектура, техноценоз, художественная деятельность, ойкос, эстетика, образ,
искусство.
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''ANTROPOLOGIA ASCETYCZNA'' EWAGRIUSZA Z PONTU (345–399)
W artykule przedstawiono myśl Ewagriusza z Pontu, jednego z pierwszych Ojców Pustyni, który podjął próbę
ujęcia w spójnym systemie myślowym całego bogactwa fenomenu ascezy chrześcijańskiej pojmowanej jako
pewnej duchowości praktycznej. Ewagriusz poddaje analizie doświadczenie ascetyczne i mistyczne, przedstawia
złożoną dynamiczną strukturę i wewnętrzną logikę ludzkiej psychiki. Wychodząc od rozumienia człowieka,
przedstawionego Ewangeliach oraz nauczaniu Apostołów, Pontyjczyk postrzega istotę ludzką jako kształtującą
się w zderzeniu z pewnymi wewnętrznymi (ułomność intelektualna, podatność namiętnościom) jak też
zewnętrznymi czynnikami (zwodzenie demoniczne, Łaska Boga). Jego opis walki z namiętnościami,
''fenomenologiczna'' analiza powiązania i wzajemnych zależności sfery duchowej, psychicznej i somatycznej
człowieka, może służyć za wzór wyrafinowanej systemowej analizy psychologicznej. Powyższych zagadnień
Ewagriusz nie sprowadza jednak wyłącznie na płaszczyznę psychologiczną – granicą i treścią antropologii
Pontyjczyka jest bowiem doświadczenie mistyczne. W jego ujęciu, intelektualna i psychiczna aktywność
człowieka muszą prowadzić ascetę przede wszystkim nie do poznania jako takiego, lecz do stanu czystej
modlitwy i – w ostateczności – do stanu przebóstwienia.
Słowa kluczowe: antropologia, psychologia chrześcijańska, Ojcowie Pustyni, ascetyka chrześcijańska, walka z
namiętnościami, modlitwa czysta, przebóstwienie.
1. Wstęp
1.1. Geneza i istota ruchu monastycznego na pustyni
Po przyjęciu w 313 Edyktu mediolańskiego, prześladowania chrześcijan na terenie Imperium Rzymskiego
przeszły do historii, zaś samo chrześcijaństwo bardzo szybko przybrało charakter religii panującej. Od tego
momentu ideał chrześcijański już nie wymagał przyjęcia męczeńskiej śmierci, ale miał przejść próbę wolnością,
która w sposób nieunikniony rodziła postawę bierną i skłaniała ku przeciętności religijnej. Reakcją na tę
bierność miał się stać ideał białego męczeństwa, polegającego na wyrzeczeniu się wszystkiego co się kocha i
posiada i oddaleniu się na pustkowie aby w ten sposób maksymalnie zbliżyć się do Boga. Będąc miejscem
odosobnienia, pustelnia pozostawała otwarta na ludzi szukających pouczenia duchowego, stając się z czasem
miejscem opiniotwórczym – położona w oddali od miast pustelnia sama stała się swoistą metropolią 1 .
Najbardziej znanym dziś miejscem, do którego w pierwszych wiekach chrześcijaństwa zmierzali wszyscy chętni
do życia pustelniczego, są kamieniste tereny północnego Egiptu. Tu, w okolicach góry Synaj spontanicznie
powstawały całe kolonie pustelników, tu też założono do dziś funkcjonujący słynny klasztor św. Katarzyny,
który przez długie wieki pozostaje jednym z najważniejszych duchowych i intelektualnych centrów dla całej
chrześcijańskiej ekumeny.
Pustelnictwo zasadniczo miało charakter oddolny, jego inicjatorami byli świeccy, na pustynię oddalali
się czasami całe rodziny. Rychło w środowisku pustelników pojawili się swoi święci, nie koniecznie
męczennicy: św. Antoni Pustelnik (250–350), twórca cenobityzmu św. Pachomiusz (+348), św. Makary Egipski
(+390), oraz św. Ewagriusz z Pontu (+399). Nauka tych Ojców dotarła do nas nie w postaci traktatów
teologicznych, lecz w formie przypowieści. Była ona przede wszystkim wyrazem pierwotnego doświadczenia
ascetycznego – czynnika, który, obok dogmatyki i liturgiki, tworzył zrąb nowego chrześcijańskiego
paradygmatu.
Na początkowym etapie istnienia ruchu pustelniczego za ideał ascetyczny brano osobę, przede wszystkim,
prostą i pokorną. Tak św. Antoni Wielki nie umiał ani czytać ani pisać. Z czasem jednak na pustynię dotarli
przedstawicieli klas wykształconych i właśnie od tego momentu zaczęto eksplikować duchowe i intelektualne
zagadnienia związane z pustelniczym modelem życia. Pierwszym znanym nam wykształconym egipskim
anachoretą był Ewagriusz z Pontu.
Ewagriusz był współczesnym Ojców Kapadockich, do których zalicza się m.in. Grzegorza z Nyssy (335–
395), Grzegorza z Nazjanzu (330–390), oraz Bazylego Wielkiego (329–379). Pontyjczyk, podobnie do
wymienionych autorów, zachwycał się lekturą Orygenesa, jednak w odróżnieniu od nich, zamiast objąć wysokie
stanowisko kościelne, wolał oddalić się na pustynię. Geniusz duchowy Ewargiusza ujawnił się nie w
dociekaniach teologicznych lub sporach dogmatycznych, ale, przede wszystkim, na polu duchowości
praktycznej 2 . Według Bunge 3 , aby w pełni zrozumieć i docenić bogactwo i realizm nauki, Ewargiusza, czytelnik
1
2

Por. Derwas J. Chitty, A pustynia stał się miastem, seria Źródła monastyczne / 45, Tyniec 2008.
Por. Neścior L., Wstęp, [w:] Ewagriusz z Pontu, Dzieła ascetyczne, Tyniec 2008, s. 14.
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sam musi podążyć ścieżką pontyjskiego ascety, szukać ciszy, w milczeniu zacząć wsłuchiwać się w siebie.
Ewargiusz był bowiem nie tyle teoretykiem ascezy, ile tym, kto dzielił się własnym doświadczeniem z uczniami
i – obecnie – z czytelnikami, tym który traktował własne życie jako laboratorium duchowe, autentycznym
empirykiem i autorem egzystencjalnym, za źródło swojej myśli i natchnienie przyjmując własne doświadczenie
duchowe. Dysponując wielkim talentem literackim, posiadając też głęboką wiedzę na temat tego, co byś my dziś
nazwali psychiką, Ewargiusz potrafił, w sposób niezwykle subtelny i wyrafinowany poddawać analizie ludzkie
namiętności i poruszenia duszy.
1.2. Życie Ewagriusza
Ewagriusz urodził się w 345 w pontyjskim mieście Ibora na północy dzisiejszej Turcji. Charakter i styl jego
zachowanych dzieł pozwalają sądzić, iż on gruntownie znał filozofię, matematykę i retorykę. W Cezarei
Kapadockiej był on uczniem Bazylego Wielkiego, który to wyświecił Pontyjczyka na lektora. Po śmierci
Bazylego, Ewargiusz przenosi się do Konstantynopola, gdzie to Grzegorz z Nazjanzu udziela mu godności
diakona. W stolicy Imperium Ewagriusz zdobywa sławę wybitnego kaznodziei. Według legendy, uciekając
przez zemstą zazdrosnego o własną żonę perfekta Konstantynopolu 4 , Pontyjczyk musiał jednak opuścić
Metropolię, udając się do Jerozolimy, gdzie w na Wielkanoc roku 383 podjął decyzję o rozpoczęciu życia
pustelniczego. Po otrzymaniu święceń mnisich, Ewargiusz wyrusza do Nitrii położonej niedaleko Aleksandrii,
miejsca będącego swoistym nowicjatem przygotowującym do wędrówki w bardziej odludne rejony pustyni. W
końcu przeniósł się on do wspólnoty anachoretów w osadzie Cele zamieszkałej przez ok. 600 mnichów, gdzie
pozostał przez lat 16 aż do śmierci. Właśnie tu on zostaje uczniem Makarego Egipskiego oraz Makarego
Aleksandrijskiego 5 . Ostatni miał zostać mistrzem duchowym Ewagriusza, przekazując mu regulam vitae na
pustyni, wypracowane przez tutejszą tradycję 6 . Przez cały okres pobytu na pustyni Ewargiusz zachowywał ścisłą
dietę, która w środowisku pustelników uchodziła za normę: dziennie spożywał jeden posiłek złożony z suchego
chleba i oszczędnej ilości wody. Zmarł wycieńczony chorobą żołądka tuż po święcie Objawienia Pańskiego w
roku 399 7 .
1.3. Spuścizna literacka
Na pustyni Ewagriusz zaczął opracowywać pierwsze w dziejach teoretyczne spojrzenie na monastyczny
model życia. W swojej większości ówcześni pustelnicy postrzegali wszelkie wykształcenie jako przeszkodę na
drodze duchowego wzrastania. Tak, uważając nawet pisanie hymnów za zajęcie zbyt świeckie, woleli oni
obchodzić się w modlitwie psalmami. Pontyjczyk, ''(...) będąc Grekiem z krwi i kości, wysoko wykształconym
filozofem i adepta tradycji platońskiej'' 8 , czuł potrzebę w teoretycznym uzasadnieniu wybranej przez siebie drogi
życiowej odejścia na pustynię, przeanalizowania takich fenomenów jak asceza, milczenie, czystość czy
namiętność w kategoriach myśli greckiej. Do najważniejszych dzieł Ewagriusza zalicza się takie teksty jak O
praktyce ascetycznej, O modlitwie, O ośmiu duchach zła, Komentarza do Modlitwy Pańskiej, Pouczenia dla
mnichów oraz Listy 9 . Jako pierwszy z pisarzy chrześcijańskich zaczął on stosować w swoich dziełach formę
gnomy – krótkiej i zwięzłej wypowiedzi o charakterze aforyzmu 10 . Poza tym, w jego dziele O praktyce
ascetycznej 11 znajdujemy niewielką, najstarszą zachowaną kolekcję myśli oraz zebranych przez siebie
wypowiedzi Ojców pustyni, tzw. apoftegmatów 12 . O praktyce... jest najbardziej znanym dziełem Ewagriusza na
temat ascezy, która jest tu przedstawiona jako nieustająca bitwa z namiętnościami pobudzanymi przez demony.
1. Antropologia ascetyczna
2.1. Założenia antropologiczne
W tym artykule skupimy się na zrekonstruowaniu antropologicznej myśli Pontyjczyka, obecnej u Ewagriusza
implicite w tekstach analizujących doświadczenie ascetyczne i mistyczne. Jest to swoista antropologia
empiryczna, unikająca dogmatycznych konstrukcji teoretycznych, opisująca człowieka poprzez jego przejawy,
3

Por. Bunge G., Ewagriusz z Pontu – mistrz życia duchowego, Tyniec 1998.
Por. Tenże.
5
Por. Neścior L., Wstęp...
6
Por. Bunge G., Ewagriusz z Pontu...
7
Pierwszym biografem Ewargiusza miał zostać jego uczeń Palladiusz, biskup i pisarz chrześcijański, autor
znanego Historia Lausiaca (Λαυσαική Ιστορία), w którym w formie przypowieści opisał życie ascetów
chrześcijańskich.
8
Por. Bunge G.,Tamże.
9
Por. Ewagrisz z Pontu, Pisma ascetyczne, t.1–2, Tyniec 2008. Jest to najpełniejszy zbiór dzieł Ewagriusza
wydany w języku polskim.
10
Por. Ewagriusz z Pontu, Dzieła ascetyczne, t. 2, Tyniec 2008, s. 257.
11
Por. Ewagriusz z Pontu, Dzieła ascetyczne, t. 1, Tyniec 2008, s. 204.
12
Por. Ewagriusz z Pontu,Tamże. Ciekawostką jest, że Ewagriusz był utalentowanym kaligrafą, a nawet zarabiał
na utrzymanie, przynajmniej na początku swojej drogi ascetycznej, przepisywaniem rękopisów (Por. Bunge G.,
Tamże).
4
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takie jak na przykład namiętności. Obok doświadczenia ascetycznego, drugim kluczowym źródłem tej
antropologii jest, w rzeczy samej, Objawienie chrześcijańskie: teksty Ewangelii oraz nauczanie Apostołów.
W myśl doktryny chrześcijańskiej, człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga 13 . Według
Ewagriusza, właśnie takie podobieństwo czyni człowieka zdolnym do poznawania Boga. Na skutek upadku
pierwotnie koherentny rozumny byt ludzki uległ dezintegracji. W ten sposób struktura ludzka przyjęła charakter
troisty, tak iż jej części składowe – umysł (νοῦς), dusza (ψυχή) i ciało (σώμα) – istnieją we wzajemnym
napięciu. Taki posiadający trychotomiczną strukturę człowiek powinien jednak dążyć do osiągnięcia ponownej
jedności, do przywrócenia w sobie samym pierwotnego obrazu Bożego. Tego dzieła, poprzez Łaskę, dokonuje w
człowiekowi Syn Boży, który poprzez wcielenie przyjął naturę ludzką. Współpraca z Bożą Łaską staje się
możliwa poprzez pewne kompleksowe działanie ujęte w formie praktyki ascetycznej. Polega ona m. in. na
zachowywaniu przykazań, pełnieniu dobrych uczynków. Ponadto, do ćwiczeń właściwych owej praktyce należą
zachowywanie wstrzemięźliwości, post, czuwanie nocne, modlitwa, odejście od świata, ubóstwo oraz walka z
namiętnościami i demonami.
Praktyka ascetyczna ma na celu oczyszczenie namiętnej części duszy. Zgodnie z tradycją platońską,
Ewagriusz rozróżnia w duszy część rozumną (λογιστικον), część popędliwą oraz nierozumną, określaną niekiedy
jako pożądliwą (παθητικον) 14 . Taka trójdzielna dusza jest łącznikiem pomiędzy ciałem (σώμα) a duchem (νοῦς).
Dusza ulega namiętnościom i wymaga oczyszczenia. Duch jest głową duszy, zaś ciało – jej narzędziem. W myśl
Pontyjczyka, najbardziej transcendentnym elementem w człowiekowi jest umysł, który – pomimo pierwotnego
upadku – nosi w sobie pierwiastek podobieństwa do Boga i ze swojej natury jest zdolny do jego poznania.
Jednak na skutek nieuporządkowania duszy, zakłóceniu ulega również umysł, dlatego to uzdrowienia ma
dostąpić nie tylko dusza lecz człowiek jako całość psychofizyczna.
2.2. Walka z namiętnościami
Przyczyną choroby duszy jest niewłaściwy użytek, który czyni wola człowieka z poszczególnych władz
duszy – rozumu, popędliwości, oraz pożądliwości. Ewagriusz nie upatruje więc przyczyn zepsucia człowieka w
samej naturze ludzkiej. Nie można dopatrzyć się w jego doktrynie deprecjacji ciała, ludzkich emocji lub
popędów, co było właściwe dla takich antycznych tradycji duchowych jak orfizm lub pitagoreizm. Odżegnując
się również od gnostycyzmu i manicheizmu, Pontyjczyk podkreśla, iż ciało i wszystkie pozostałe składniki
natury ludzkiej są czymś moralnie neutralnym i ontologicznie dobrym. Tak, zastanawiając się nad wadą
chciwości, Ewagriusz zauważa, iż ani złoto, ani myśl o złocie, ani umysł w którym ta myśl się pojawia, nie są
czymś złym. Tym co zniewala umysł, jest namiętność chciwości, która sprawia, iż w umyśle się rodzi
niepohamowana namiętna myśl o złocie, za sprawą której umysł przywiązuje się do rzeczy materialnej 15 .
Ewagriusz rozumie namiętność (Παθος) nie jako uczucie lub emocję o wzmożonej intensywności, ale jako
niewolnicze i chorobliwe przywiązanie człowieka do określonej rzeczy, osoby, czy też wartości. Namiętność jest
nadużyciem, wykrzywieniem ludzkiej natury złożonej z rozumu i sfery emocjonalno-popędowej. Namiętność
jest pewną destruktywną strukturą obecna w człowiekowi na sposób choroby, wprowadzającą nieład, myślą i
uczynkiem nakłaniająca do grzechu. Pontyjczyk wymienia osiem takich głównych namiętności: obżarstwo,
nieczystość, chciwość, smutek, gniew, acedię, próżność i pychę. W dziele O sporze z myślami, jako doskonały
znawca psychiki ludzkiej, Ewagriusz opisuje sposoby działania owych namiętności, towarzyszące im myśli i
pokusy, jak też skutki podążania za nimi. Pontyjczyk definiuje namiętność jako pewną przyjemność wrogą
człowiekowi, zrodzoną z wolnej woli i przymuszającą umysł, aby źle używał Bożych stworzeń 16 .
Podstawowym sposobem objawiania się namiętności są odpowiednie myśli, kształtowane przez pamięć,
wyobraźnię, zmysły, oraz temperament (κρασιζ) 17 . Każda myśl sama w sobie jest moralnie neutralna. Jej
właściwa ocena zależy od tego, (a) skąd ona pochodzi (od ludzkiej natury, od Boga, aniołów czy też demonów),
(b) jak długo trwa, (c) co jest jej treścią oraz (d) na jakim etapie rozwoju duchowego taka myśl się pojawia 18 . W
życiu pustelniczym podobne rozeznanie oraz walka z niewłaściwymi myślami jest jednym z kluczowych
momentów, decydujących o owocach trwających niemal że przez całe życie zmagań pustelnika: ''...Przeciwko
świeckim demony walczą raczej za pomocą rzeczy, przeciwko mnichom zaś – najczęściej przez kuszące
myśli'' 19 . I dalej: ''...Anachoreta niczym odźwierny sprawdza każdą przychodzącą myśl, walcząc o to, by myśli
szkodliwe nie opanowały umysłu'' 20 .
13

Por. Ks. R. I, 26.
Można interpretować taki podział duszy jako podział na trzy części, ale też – jako podział na trzy władzy.
15
Por. Ewagriusz z Pontu, Definicje różnych namiętności duszy, [w:] Tenże, Pisma ascetyczne, t. 2, Tyniec
2008, s.251–257.
16
Por. Ewagriusz z Pontu, O sporze z myślami, Rzd. III: O Chciwości, [w:] Tenże, Pisma ascetyczne, t. 2, s.178.
17
Capita cognoscitiva, 17, Muyldermans, 39, cytat tu i dalej za: Neścior L., Tamże.
18
Tamże 46:43.
19
Tamże, 48:608.
20
Practicus, 37, Cuillaumiont, 584.
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Strategia walki z myślami wymaga umiejętności ich umiejętnego rozpoznawania (Διακρσις) – człowiek musi
się stać niejako pasterzem własnych myśli. Zdolność rozpoznawania myśli jest łaską uzyskaną na drodze
modlitwy, ascezy i czytania Pisma Świętego. Posiadanie takiego daru czyni człowieka mistrzem życia
duchowego, prawdziwym gnostykiem 21 . Rozeznawanie obejmuje określenie źródeł poszczególnych myśli,
sposobu i okoliczności ich działania, przeanalizowanie strategii demonicznych podstępów i wgląd w wiele
innych tajników życia duchowego 22 . Myśl rozpoznana jako zła, pochodząca od demonów, musi być natychmiast
odparta.
Pomocną w zwalczaniu pokus jest tzw. metoda antyrretyczna (ανιτιρρησις), polegająca na przywołaniu w
pamięci odpowiedniego fragmentu biblijnego lub sentencji autorytetu, która służy niejako odpowiedzią na
demoniczne zwodzenie 23 . Inaczej mówiąc, pokusa musi być przede wszystkim zwerbalizowana i w ten sposób
uświadomiona przez ascetę. Następnie za pomocą szeptanych lub powtarzanych w myślach fraz z Pisma
Świętego asceta odrzuca złą myśl, źródłem której jest albo ludzka natura albo złe duchy. W ten sposób
podważana jest wiarygodność podpowiadanej myśli, zaś wobec jej natarczywości stosuje się ucieczkę pod
opiekę Bożą. Za pomocą natchnionego słowa, mnich przywołuje moc jego Autora, mobilizuje przy tym
wszystkie swoje siły. Odpierając pokusę, asceta angażuje się nie tylko intelektualnie, ale też wolitywnie i
emocjonalnie. Taki program ascezy wymaga jednak integralną pracy i czuwania nad własną psychiką.
2.3. Klasyfikacja myśli: λογισμοζ, διαλογισμοζ, oraz νοημα
Myśl jako taką Ewagriusz określa terminem λογισμοζ. Natomiast kategorią obejmującą wszystkie czynniki
procesu myślowego jak intelektualny, wolitywny, oraz emocjonalny jest διαλογισμοζ. Źródłem tak rozumianej
myśli może być διανοια (rozum dyskursywny), φανταζια (wyobraźnia), lub μνημη (pamięć) 24 . Jej źródłem jest
sam człowiek i w tym sensie διαλογισμοζ jest wyrazem egoistycznych zapatrywań, będąc synonimem pokusy
lub namiętności 25 . Myśl jako zjawisko bardziej neutralne, nie inspirowane przez namiętność lub pokusę,
Ewagriusz określa jako νοημα. Dopiero jej niewłaściwe przyjęcie wprowadza człowieka w sferę namiętności 26 .
Neutralność taka ma jednak charakter względny – to co jest neutralne na początkowym etapie ascezy (πρακτικη),
na dalszym etapie (γνωστικη), kiedy to człowiek uzyskuje głębsze poznania Boga, uzyskuje zabarwienie
etyczne. Na tym drugim etapie, gdy dusza jest uwolniona z namiętności, głębszemu poznaniu Boga może
umysłowi przeszkadzać nawet czysta myśl (Νοημα) nie skażona egoizmem (φιλαντια) 27 . Przykładem może tu
służyć próba materialnych wyobrażeń Boga. Dlatego czysta modlitwa wymaga στανθ odsunięcia absolutnie
wszystkich myśli (αποθεσιζ νοηματων) 28 . Będąc konsekwentny w stosowaniu pojęć, Ewagriusz odnosi pojęcie
λογισμοζ do myślenia na etapie πρακτικη, zaś νοημα – myślenia na etapie γνωστικη.
Rozmaitość ludzkich myśli znalazła odzwierciedlenie w bogactwie terminologii stosowanej przez
Ewagriusza. Tak λογισμοζ oraz νοημα są wyrazem pewnego uniwersalnego tworu psychiki, inne zaś wskazują
na źródło swojego pochodzenia. Tak φανταζια, μορφη, σχημα ujmują obrazy będące tworem wyobraźni,
natomiast μνημη – wspomnienia wywodzące się z pamięci. Między φανταζια a resztą tworów wyobraźni istnieje
analogiczne powiązanie jak pomiędzy λογισμοζ a νοημα. Φανταζια oznacza zazwyczaj jakieś szkodliwe dla
duszy wyobrażenie, na przykład podsuwane przez demony we śnie obrazy. Takie wyobrażenia są niejako
wewnętrznym okiem przez które odbieramy impulsy zewnętrzne 29 . Z kolei μορφη oraz σχημα, podobnie jak
νοημα, same w sobie zdają się nie zawierać zagrożenia. Jednak na wyższym etapie rozwoju życia duchowego
one również odciągają od czystej modlitwy poprzez przywołanie rzeczywistości materialnej. Podobna sytuacja
ma miejsce z μνημη, które samo w sobie nie jest szkodliwe – staje się takim dopiero na etapie γνωστικη za
sprawą skłaniania ku koncentrowaniu się na sobie samym i własnych przeżyciach 30 . Ewagriusz najwyraźniej był
zaznajomiony ze sporem o znaczenie wyobrażeń (εννοια) w powstaniu namiętności (παθοσ). Zajmuje on w tej
dyskusji, podobnie jak Plotyn, stanowisko pośrednie, dopuszczając możliwość obustronnych wpływów –
namiętność może być źródłem wyobrażenia, ale też wyobrażenie czasami staje się źródłem emocji. W obu
przypadkach zarówno wyobrażenia jak i namiętności są szkodliwe dla życia duchowego, zresztą, jak każdy inny
twór ludzkiej psychiki.
21

De malignis cogitationibus, 26.
Practicus, 43.
23
Źródeł takiej metody prowadzenia sporu, opisanej przez Ewagriusza w prologu do jego Antirrheticus, należy
szukać w tradycji biblijnej. Praktykowali ją Mojżesz, Dawid, Kohelet, Jezus kuszony przez diabła na pustyni,
oraz pierwsi pustelnicy jak św. Antoni.
24
De malignis cogitationibus, 2.
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De malignis cogitationibus, 22.
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Scholia in Psalmos, 145:8.
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Epistulae LXI, 41:2–3.
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De oratione, 71.
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Tractatus ad Eulogium monachum, 29.
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De oratione, 45.
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2.4. Fenomenologia próżności
Dobrym przykładem materii ludzkiego myślenia może służyć wywodząca się z miłości własnej próżność
(κενοδοξια) 31 – jedna z podstawowych skłonności ludzkich, którą Ewagriusz zalicza do ośmiu podstawowych
namiętności (λογισμοι). Stosując metodę antyterryczną, Pontyjczyk przytacza swoistą fenomenologię próżności
wraz z cytatami z Pisma Świętego które maja pomóc w jej zwalczaniu 32 . Według niego, próżność przejawia się
m.in. jako pokazywanie własnych dobrych czynów i własnej sprawiedliwości w celu zyskania ludzkiego uznania
i sławy, która staje się ważniejsza od poznania Boga. Próżność zmusza pragnąc sławy i zarazem rodzi
przekonanie iż już się jest sławnym, budzi pragnienie zostania nauczycielem na etapie gdy jeszcze się nie
osiągnęło odpowiedniej duchowej doskonałości, zachęca do zajmowania się raczej innymi niż sobą samym,
skłania do zdobywania świeckiej mądrości, pobudza do zagłębienia się w dyskusji o rzeczach przemijających.
Próżność rozbudza pragnienie daru uzdrawiania i do chełpienia się nim, wzbudza zazdrość wobec tych, którzy,
jak może się wydawać, są tym darem obdarzeni w większym stopniu od nas samych. Próżność daje iluzję
uwolnienia się od demonów i skłania do lekceważenia działań diabła, oddaje nas na pastwę demonów poprzez
zanurzenie się w gniewie, smutku lub pysze. U źródeł próżności znajdują się dwie ludzkie wady – zawyżona
ocena samego siebie (wewnętrzne zakłamanie) oraz dążenie do pozyskania uznania w oczach innych (chęć
górowania nad innymi). W ostateczności, źródłem próżności można nazwać nasze własne hipertroficzne JA
skłaniające do postaw nieodpowiednich dla naszej pozycji wśród innych 33 .
Według Ewagriusza, strategia działania próżności polega na oderwaniu człowieka od rzeczywistości i
skierowaniu go w świat zwodniczych marzeń. Próżność jest w stanie dobierać najbardziej odpowiednie
narzędzia i metody, biorąc pod uwagę konkretny kształt hierarchii wartości danego człowieka oraz specyfikę
jego aktualnej sytuacji w świecie. Oddany na pastwę próżności człowiek w sposób spontaniczny wybiera takie
środki, które pozwalają na uzyskanie najwyższego, w kontekście danego systemu wartości, statusu. Tak
opanowany przez próżność asceta postrzega siebie jako osobę doskonałą, która pokonała wszystkie demony i
osiągnęła stan czystej modlitwy, jako mistrza duchowego przyciągającego uczniów spragnionych jego porad,
jako uzdrowiciela chorych 34 . Granica pomiędzy szlachetną pobudką do doskonałości a próżną skłonnością do
szukania awansu i sławy nie jest wyraźna. Próżność bowiem działa w sposób bardzo zmienny. Może ona,
zamiast skłaniać do wytrwałości na drodze doskonałości, kierować człowieka w odwrotną stronę i skłaniać do
porzucenia pustelniczego trybu życia. W takiej sytuacji działają nie tylko pewne immanentne prawa psychiki
ludzkiej, ale też zła wola diabła, który potrafi zagrać na ludzkiej próżności. Skłania on człowieka do pójścia za
głosem własnego JA, na skutek czego człowiek popada w sidła egocentryzmu, wewnętrznego zakłamania,
oderwania od rzeczywistości, niezdrowej zależności od innych, staje się obłudny i lekceważy innych, jest
skłonny do zazdrości i kroczenia po trupach w celu osiągnięcia własnych egoistycznych celów. Wszystkie
powyższe słabości czynią człowieka nieznośnym dla innych, a przede wszystkim – dla siebie samego,
pozbawiają go też błogosławieństwa Bożego uniemożliwiając działania na nim Łaski Bożej 35 .
2.5. Kryteria etycznej oceny myśli
Ewagriusz odróżnia grzech myślą (κατα διανολαν) od grzechu uczynkiem (κατ ενεργειαν). Ten ostatni
potępiony został już w Starym Testamencie, zaś pierwszy pojawia się w Ewangelii. Grzech czynem jest
skierowany przeciwko bliźniemu i Bogu, zaś grzech myślą – przede wszystkim przeciwko Bogu, pierwszy jest
snem, drugi – drzemką 36 . Grzech myślą jest wewnętrznym przyzwoleniem na zło, które w subiektywnej ocenie
grzesznika jawi się jako dobro. Taki grzech Ewagriusz określa jako duchowe cudzołóstwo, rozszerzając
Ewangeliczne rozumienie cudzołóstwa w sercu na wszystkie grzechy myślą 37 . Poza tym, ze względu na
swoja duchową naturę, rozum ulegający popędliwości i żądzy ciała, niejako popełnia cudzołóstwo z obcą sobie
naturą 38 .
Świadome i dobrowolne przyzwolenie woli na zakazaną przyjemność jest podstawą odpowiedzialności
moralnej. To jednak nie sama rzecz lub jej obraz zniewala umysł, ale jej namiętne wyobrażenie (εμπαθον
νοημα). 39 Poza tym, udział człowieka w szerzącym się w duszy złu ma pewną gradację: powstanie myśli –
trwanie – przyzwolenie – czyn – złe upodobanie 40 . Pierwszy krok w złym kierunku – to zgoda na trwanie złej
31

Por. Masiarczyk L., Próżność i pycha: myśli racjonalnej częsci duszy w duchowej walce według Ewagriusza,
Studia Płockie 31/2003.
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Por. Evagrius Ponticus, Antirrheticus (Selections), VIII, Minneapolis 1990, s. 243–262.
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Por. Masiarczyk L., Próżność i pycha...
34
Por. Neścior L., Tamże, s.13.
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Por. Masiarczyk L., Tamże.
36
Scholia in Proverbia, 6:4, cytat tu i dalej za Neścior L., Tamże.
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Mt 5:27–28; Epistulae LXI, 25:2.
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De malignis cogitationibus, 2:25.
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Scholia in Psalmos, 145:8.
40
Capita cognoscitiva, 45.
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myśli w umyśle, krok kolejny – akceptacja jej treści, za czym idzie przyzwolenie na odpowiedni do zaistniałego
pragnienia czyn, później – sam czyn, zaś po jego dokonaniu – rozkoszowanie się nim. Zło trzeba wyplewiać już
w samym jego zarodku, na etapie pojawienia złej myśli, która to jest nasieniem grzechu 41 .
Moralna ocena każdej poszczególnej złej myśli zależy przede wszystkim od stopnia przyzwolenia na nią
ludzkiej woli. Innymi czynnikami od których zależy wartość tej myśli jest źródło jej pochodzenia, jej treść,
aktualna kondycja duchowa jej subiektu, w końcu skutki jej zaakceptowania. Jeśli chodzi o źródło myśli, to
może ono mieć charakter naturalny (myśli pochodzące z samej ludzkiej natury) lub też nadprzyrodzony (myśli
inspirowane przez Boga, aniołów, lub też złe duchy). Ewagriusz wyodrębnia zwierzęcą (popędliwą i skłonną do
gniewu) oraz ludzką (rozumną) części duszy ludzkiej 42 . Niektóre myśli wywodzą się wyłącznie ze zwierzęcej
sfery duszy (obżarstwo, nieczystość, chciwość), inne zaś, właściwe tylko człowiekowi, wynikające z jego
rozumności (pycha), istnieją też takie, które wywodzą się z obu sfer (acedia) 43 .
Określenie samego źródła myśli jeszcze nie wystarczy do jej ostatecznej moralnej oceny, gdyż o takiej ocenie
decyduje przyzwolenie woli. Myśli ze sfery nierozumnej duszy kuszą zwykle na początkowym etapie rozwoju
duchowego człowieka, zaś te, pochodzące ze sfery rozumnej, męczą człowieka przez całe życie. Popadnięcie w
grzechy cielesne cechuje przede wszystkim adepta ascezy, zaś grzechy duchowe – ascetę dojrzałego. Sama
wielkość szkód wyrządzonych przez konkretną myśl zależy od stopnia ludzkiej winy raczej niż od samego
źródła takiej myśli. O pociągającej sile myśli oraz jej wpływie postawę rozumu i woli decyduje rodzaj myśli.
Rozmiar ewentualnego spustoszenia wyrządzonego daną myślą zależy od stanu duchowego człowieka. Na etapie
początkowym (πρακτικη) młody adept doświadcza namiętności chciwości, obżarstwa i nieczystości, zaś na
etapie zdobywania poznania (γνωστικη) doświadcza przede wszystkim pokusy próżności i pychy. Przyzwolenie
na złe myśli prowadzą nawet do zatraty rozsądku, zaślepia wewnętrzne oko kontemplacji pozbawiając go światła
Bożego. Na skutek tego zamiast czci do Boga człowiek oddaje pokłon bożkom 44 .
2.6. Demonologia
Naturę wszystkich bytów określa odpowiednia konsystencja czterech pierwiastków (wody, ognia, ziemi i
powietrza), oraz trzech władz duchowych (umysłu, pożądliwości i popędliwości). Tak u aniołów dominuje
pierwiastek ognia i umysłu, u ludzi – pierwiastek ziemi i pożądania, zaś u demonów – powietrza i gniewu 45 . O
ile człowiek poddaje się bardziej władzy umysłu, upodabnia się do aniołów, natomiast jeśli ulega gniewowi –
staje się podobny do demonów.
Misterium iniquitatis, którego doświadcza asceta, nie da się wyjaśnić bez przyjęcia istnienia demonów jako
zła osobowego. Dlatego sporą część pism Ewagriusza zajmuje demonologia. Obserwacja różnych zjawisk życia
duchowego (θεωπια) pozwala Pontyjczykowi dostrzec pewną logikę postępowania złych duchów. Działają one
sukcesywnie, jedne po drugich, w określonym porządku, nigdy natomiast nie działają wszystkie na raz 46 . Każdy
z nich dysponuje własnym mechanizmem pokus i odpowiedzialny jest za jedną namiętność, poprzez którą
usiłuje opanować ludzki umysł. Demony działają przez pamięć, zmysły, oraz samopoczucie (κρασις) człowieka,
czasami odwołują się też do fizycznej przemocy.
2.7. Kolejne etapy drogi duchowej: od praktyka do gnostyka
Ewagriusz wyodrębnia następujące etapy drogi duchowej ascety: (a) praktyka (praktyczne wprowadzenie w
życie ascetyczne), (b) gnoza (γνωστικη, kontemplacja duchowa), składający się z dwóch poziomów – (b1) fizyki
oraz (b2) teologii. O ile na etapie praktyki największe znaczenie ma własny wysiłek adepty, na dwóch kolejnych
etapach etapie następnym inicjatywę przyjmuje sam Bóg. Ewagriusz porównuje ascetyczną praktykę do pracy
mrówki, natomiast gnostyczną kontemplację – do spożywania przez pszczołę nagromadzonego miodu.
Fizyka (θεωρια) jest kontemplacją bytów stworzonych, nie należy jej mylić z empirycznym poznaniem
właściwym fizyce we współczesnym znaczeniu. Byty istniejące posiadają w sobie duchowe racje (λογοι), które
kontemplujący człowiek odkrywa rozpoznając przez nie swojego Stwórcę. W tym znaczeniu, fizyka staje się
rozmyślaniem ascety, który wnika w nadprzyrodzony sens stworzonej rzeczywistości. Do tego etapu Ewagriusz
odnosi też pogłębienie umiejętności odkrywania głębszego sensu Pisma Świętego. Końcowy etap drogi
ascetycznej stanowi teologia (θεολογικη), którego to pojęcia nie należy mylić ze współczesnym rozumieniem
teologii. Ewagriusz odnosi ją, podobnie do innych Ojców, przede wszystkim do tajemnicy Trójcy Świętej i
rozumie nie jako naukę teoretyczną, ale jako osobowe, egzystencjalne poznanie Boga w nadprzyrodzonym, lub
inaczej – mistycznym – akcie kontemplacji. W tym kontekście prawdziwym teologiem jest ten który prawdziwie
się modli.
2.8. Kolejne etapy pogłębiania dyspozycji ludzkich
41
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Poza powyższym podziałem na etapy życia wewnętrznego, Ewagriusz opisuje drogę do Boga wychodząc od
pewnych posiadanych przez ascetę dyspozycji duchowych. Wewnętrzny postęp polega na sukcesywnym
zdobywaniu szeregu nowych dyspozycji, których nie można jednak ując w jakiś niezmienny schemat.
Dyspozycję takie są określane poprzez następujące kategorię:
(a) Wiara. Jest początkiem wędrówki ku Bogu. Wiara zaczyna się od uznania obecności Boga, zaś w swojej
postaci rozwiniętej staje się zgodna z nauką Kościoła i weryfikuje się samym życiem.
(b) Beznamiętność. Jest to czystość serca, osiągana dzięki łasce i po trudzie ascetycznej praktyki
uwalniającej od namiętności (παθοζ). W tym stanie umysł pozostaje beznamiętny wobec osób i rzeczy, a nawet
wobec myśli o nich. Człowiek o czystym sercu, który osiągnął stanu apathei, beznamiętności (απαθεια).
powstrzymuje się od grzechu nie tylko uczynkiem, ale też myślą 47 .
(c) Miłość. Nie jest ona jedną z wielu dyspozycji moralnych, przenika bowiem wszystkie etapy duchowego
wzrostu, określa samą istotę ludzkiego bytu, który jako obraz Boga upodabnia się do Jego istoty. Miłość objawia
się na zewnątrz przede wszystkim przez łagodność (πραυτηζ), będącą niejako jej przymiotem.
(d) Gnoza. Skoro istotą Boga jest miłość, podobne zaś poznaje przez podobne, istotę Boga można poznać
jedynie przez miłość, łagodność, oraz miłosierdzie. Zarazem nic tak bardzo nie zaciemnia umysłu jak gniew
(οργη). Popędliwość (θυμοζ) rodząca gniew powinna się zwracać jedynie przeciwko złu i złym duchom 48 , nigdy
zaś przeciwko bliźniemu, który to jest obrazem Boga 49 . Ponieważ gniew rozbija wspólnotę Ja i bożego Ty, jest
on największą przeszkodą w zjednoczeniu z Bogiem. Właśnie dlatego demony, w naturze których dominuje
popędliwość, są ślepe na poznanie Boga. Oczyszczony z namiętności człowiek jest zdolny do nieograniczonego
poznania. Wiedzy o Bogu (gnosis) nie można ując w formie sylogizmów i twierdzeń filozoficznych, jako że
zdobywa się ją na drodze nadprzyrodzonego mistycznego poznania. Taka wiedza nie może być zdobyta na
drodze dialektycznych poszukiwań 50 . Gnoza, wykraczająca też poza naukę ujętą przez Kościół w dogmatach
(δογματα), rodzi się na skutek bezpośredniego spotkania z Bogiem, w akcie mistycznej kontemplacji, w czystej
modlitwie. Spotkanie z Bogiem odbywa się nie przez pośrednictwo bytów stworzonych, ale w tajemniczym
świetle, podobnym do światła, które ujrzał Mojżesz na Synaju. Wyzwolony z namiętności i ziemskich
wyobrażeń (νοηματα) rozum kontempluje apofatycznego Boga, widzi jednak nie samego Boga, ale miejsce
Boga 51 . Miejscem tym jest sam umysł, który doznaje iluminacji, zaczyna postrzegać samego siebie jako światło,
i w ten sposób odnajduje samą Światłość, gdyż został stworzony na obraz Boży. Ostatecznym celem drogi
ascetycznej, według Ewagriusza, jest więc oglądanie Światła Synaju.
2.9. Zakończenie
Antropologia obecna implicite w dziełach Ewagriusza nie jest spekulatywna i abstrakcyjną teorią, jest raczej
opisem dynamicznej struktury i wewnętrznej logiki konkretnej ludzkiej psychiki. Z jednej strony, jest ona
narażona na ogromne niebezpieczeństwo, z drugiej zaś – zawsze jest w stanie oprzeć się tym słabościom, które
odcinają ją od oczyszczającego działania Boga. Powyższych zagadnień nie można więc sprowadzać wyłącznie
na płaszczyznę psychologiczną – granicą i treścią antropologii Pontyjczyka jest doświadczenie mistyczne, myśli
muszą prowadzić ascetę do stanu czystej modlitwy i, w ostateczności, do stanu przebóstwienia. Zarazem jednak,
schematyczność doktryny ascetycznej Ewagriusza nosi wyraźne ślady greckiego, intelektualnego w swojej
istocie, spojrzenia na świat i naturę ludzką. Pontyjczyk był pierwszym autorem, który podjął próbę ujęcia w
spójnym systemie myślowym całe bogactwo życia duchowego i ascezy. Naturalnym rozwinięciem tegoż
systemu ale w postaci nieco odmiennej, stało się w kilka wieków później dzieło Jana Klimaka Drabina raju 52 .
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Туровський Р. ''Аскетична антропологія'' Євагрія з Понта (345–399).
У статті представлена думка Євагрія Понтійського, одного з перших Отців-пустельників, який зробив
успішну спробу систематизації всього багатства феномену християнської аскетики. Євагрій аналізує
аскетичний і містичний досвід, представляє складну динамічну структуру і внутрішню логіку
антропологічного феномена. Виходячи з Євангелії і наук Апостолів, він розглядає людину яка формує свої
структури особистості та ідентичності в конфронтації з певними внутрішніми (інтелектуальна і
духовна недосконалість людини, її податливість пристрастям) і зовнішніми (демонічна спокуса,
божественна Благодать) факторами. Вищевказана проблематика не може бути зведена виключно в
психологічну площину – адже змістом доктрини Євагрія є містичний досвід людини. Таким чином, як
інтелектуальна, так і психофізична активність адепта духовної практики повинна вести не стільки до
пізнання як такого, але до досягнення стану чистої молитви і потім – до стану обоження (theosis).
Представлена Євагрієм стратегія боротьби з пристрастями, його своєрідний феноменологічний аналіз
взаємної залежності духовної, психічної та соматичної сфер людини, яка безумовно має універсальну
загальнолюдську цінність, може служити і сьогодні зразком всеохоплюючого, системного
психологічного аналізу.
Ключові слова: антропологія, психологія, Отці-пустельники, Євагрій Понтійський, духовна практика,
пристрасті, обоження, теозис
Тurovskiy R. ''Anthropology of Asceticism'' of Evagrius of Pontus.
The article presents the thought of Evagrius of Pontus, one of the first Desert Fathers, who made a successful attempt
to systematize all the wealth of the phenomenon of Christian asceticism, understood as a spiritual practice. Evagrius
analyzes the ascetic and mystical experience, presents complex and dynamic structure of the internal logic of an
anthropological phenomenon. On the basis of the Gospel and the teaching of Apostles, he sees man as the one forming
his personal, identical structures in confrontation with certain internal (intellectual and spiritual imperfections of a
man, his inclination to passions) and external (the demonic temptation, divine Grace) factors. However, the problems
mentioned above cannot be reduced solely to the psychological plane – the content of the doctrine of Evagrius is a
mystical experience of the person. Thus, an intellectual and psycho-physical activity of the adept of spiritual practice
should lead not only to the knowledge as such, but to achievement of the state of a pure prayer, and then – to the state
of divinization (theosis). The strategy to combat the passions, presented by Evargian is a kind of phenomenological
analysis of the interdependence of spiritual, mental and psychological spheres of a man that definitely has universal
values. Today it may serve even as a model of holistic, systematic psychological analysis.
Key words: anthropology, psychology, Desert Fathers, Evagrius of Pontus, a spiritual practice, passion, divinization,
theosis.
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МІЖКУЛЬТУРНИЙ ДІАЛОГ У ІНТЕРНЕТ-ВИДАННЯХ ЖИТОМИРЩИНИ ЗА 2013-2014 РОКИ
У статті розглянуто проблему міжкультурного діалогу в інтернет-виданнях Житомирщини, з’ясовано
специфіку ключових термінів, акцентовано увагу на сайтах інтернет-видань Житомирщини, до яких
найчастіше зверталися читачі протягом 2013-2014 років. Моніторинг міжкультурного діалогу в
зареєстрованих інтернет-виданнях області здійснювався на основі вивчення тематичного наповнення
публікацій, присвячених національним меншинам і взаємозв’язкам між представниками різних
національних груп.
Ключові слова: діалог, міжкультурний діалог, національна меншина, інтернет-видання, комунікація,
моніторинг, соціокультурний простір.
Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю поглибленого вивчення міжкультурного
діалогу на території Житомирщини. Українська політична нація впродовж тривалого часу консолідує
навколо української культури традиції національних меншин, пропонуючи толерантне ставлення до
поглядів представників інших народів. Ця позиція не втрачає своєї ваги, на що вказує 2001 рік, який, за
ініціативою ООН, було оголошено Роком діалогу між культурами. Світ визнає інтеграцію окремих
етнічних культур в єдину загальнопланетарну, де співпраця та взаємодія сприятиме виявленню
відмінного й спільного, репрезентуючи людство в усій його багатогранності. Спроби держави
сформувати толерантне суспільство підтверджуються низкою законодавчих актів, а саме: затвердженим
Кабінетом Міністрів України ''Планом заходів щодо формування громадянської культури та підвищення
рівня толерантності в суспільстві'' від 25 квітня 2012 року, прийняттям Верховною Радою Закону
України ''Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні'' тощо.
Аналіз наукових досліджень і публікацій. Важлива роль міжкультурного діалогу підтверджується
дослідженнями вітчизняних і зарубіжних учених, серед яких: Д. Антонюк, М. Бахтін, Ф. Бацевич,
А. Близнюк, Р. Гром’як, Я. Дашкевич, І. Дзюба, М. Довженко, В. Теремко, В. Євтух, Ю. Ковалів,
І. Курас, А. Круглашов, О. Лановенко, Л. Ляпіна, Л. Мазука, В. Малик, Л. Маєвська, О. Майборода,
В. Межуєв, В. Мухтерем, А. Орлов, А. Перотті, О. Пелин, О. Рибак, Ю. Римаренко, Н. Ротар, В. Cлюсар,
В. Шинкарук, В. Сагатовський, М. Шульга, Л. Шкляр та ін. У Філософському словнику, за редакцією
В. Шинкарука, зазначається, що діалог – це ''форма мовномислительної комунікації, у якій схрещуються
два чи більше різноспрямованих потоки думок з метою з’ясувати спільні точки взаєморозуміння та
окреслити розбіжності, що в кінцевому підсумку має сприяти виявленню істини'' [1: 145]. Автори
Філософського енциклопедичного словника, продовжуючи вищезазначену думку, наголошують, що ''у
сучасній філософії діалог – універсальна форма відношення ''Я – Ти'' як спосіб дослідження сутності
людини та визначення її реального призначення в житті'' [2: 161]. Завдяки діалогу відбувається
спілкування, що дає можливість його учасникам почути та бути почутими. На думку М. Бахтіна
''…діалог – плюралістичний світ різних свідомостей, що постає творчим стимулом для продукування
нових культурних цінностей'' [3: 298], а звідси, саме діалог дає перспективу визнати протилежну сторону
як рівну та унікальну, здатну поглибити розуміння власної культурної ідентичності.
Не менш активно розглядається й поняття діалогу культур. Так, авторський колектив Короткого
Енциклопедичного Словника із соціальної філософії наголошує: ''спілкування має здійснюватися на
засадах раціональної неупередженості, без надання будь-яких переваг тим чи іншим вартостям'' [4 :253].
Філософський словник соціальних термінів репрезентує діалог культур як ''збереження й примноження
культурної спадщини народів світу…, спілкування має здійснюватися на засадах раціональної
неупередженості, без надання будь-яких переваг тим або іншим вартостям'' [5 :253]. Ф. Бацевич у
Словнику термінів міжкультурної комунікації наголошує, що діалог культур – це взаємодія культур, які
контактують у процесах міжкультурної комунікації, забезпечуючи адекватне взаєморозуміння й духовне
взаємозбагачення представників різних національних лінгвокультурних спільнот, будучи ефективною
формою реалізації національної толерантності [6]. Активізація діалогу культур, на думку І. Дзюби,
сприяє визначенню дієвих кроків у міжнаціональних стосунках на території нашої держави, що
забезпечує повноцінний культурний розвиток ''…громадян різних рас, етносів і віровизнань, що
складають українську політичну націю'' [7:185]. Отже, нині маємо змогу трактувати діалог як можливість
досягнення взаєморозуміння заради виявлення істини, а міжкультурний діалог – як уміння та здатність
спілкуватися на засадах раціональної неупередженості. Попри вдалі спроби вивчення вищезгаданих
понять, хочемо зазначити, що особливості міжкультурного діалогу в інтернет-виданнях України та
© Башманівський В. І., 2016
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Житомирської області зокрема на сьогодні майже не досліджені, а тому ця проблема є основною метою
означеного дослідження.
Основна частина. Житомирщина, будучи складовою загальноукраїнського культурного простору,
дає можливість відстежити складові міжкультурного діалогу серед національних меншин, які,
проживаючи на території нашого краю, помітно впливають на його історію, культуру та економіку.
Значна їх частина має культурологічні товариства, що зберігають національні традиції, налагоджені
культурні зв’язки та мову. На цьому ми наголошували у статті ''Міжкультурний діалог на телебаченні та
радіо Житомирщини за 2013-2014 рр''., де досліджуючи питання діалогу культур у радіотелевізійному
просторі нашого краю, лише дотично звертались до діяльності інтернет-видань, а тому у запропонованій
студії спробуємо ознайомитись із роботою вищезгаданих носіїв інформації детальніше. Для проведення
моніторингу інтернет-видань Житомирщини за 2013-14 роки було взято дані реєстру ''МЕТА'' Україна, де
зафіксовано чотирнадцять сайтів нашого краю. Основна увага акцентувалася на сайтах до яких
найчастіше, на нашу думку, звертаються читачі: Житомир.info http://zhitomir.info/ – Житомир; Журнал
Житомира http://zhzh.info – Житомир; Сайт ''Замкова Гора'' http://www.zamkova.info – Житомир;
RozdumFoto – життя міста у фотографіях http://www.rozdumfoto.com.ua/ – Житомир; Информационный
портал http://rta-plus.com/ – Житомир. Сайти органів виконавчої влади: Житомирська обласна державна
адміністрація http://zhitomir-region.gov.ua/; Управління культури і туризму Житомирської ОДА
http://ukt.zhitomir-region.gov.ua/index.php; Житомирська міська рада http://zt-rada.gov.ua/. У дослідженні
вивчалися також сайти ЗМК: Житомирська обласна державна телерадіокомпанія http://tvradiozt.com.ua/;
радіо ''Житомирська хвиля'' http://103fm.com.ua/, газета ''Эхо'' http://exo.net.ua/, газета ''20 хвилин''
http://zt.20minut.ua/ тощо. Моніторинг міжкультурного діалогу в зареєстрованих у 2013-14 роках
інтернет-виданнях області здійснювався на основі вивчення тематичного наповнення публікацій,
присвячених національним меншинам і взаємозв’язкам між представниками різних національних груп. У
процесі опрацювання інформації були відібрані найяскравіші та найтиповіші матеріали, у яких
акцентувалась увага на питаннях, пов’язаних із висвітленням діяльності національних меншин. Так,
інтернет-представництво (Zhitomir-region.gov.ua), репрезентуючи культурний простір нашого краю в
період з 2013 по 2014 рік, наголошувало на активізації діяльності національно-культурних товариств.
Зокрема вказувалось, що в громадській раді при облдержадміністрації були представлені три
національно-культурні товариства регіону (польське, російське та німецьке). До складу громадської
ради, наголошує видання, із 29 січня 2013 року ввійшли ще й представники чеської та ромської спільнот.
Як зазначає вищезгадане джерело, у перспективі планувалося проведення подібних нарад щодо Днів
інформування в містах області: Коростишеві, Бердичеві, Новограді-Волинському та Коростені (термін
проведення не вказується). Цей крок державних органів влади та національних меншин можемо
трактувати лише як ідею співпраці, що в перспективі має стати вагомим показником консолідації
суспільства як у Житомирській області, так і в Україні. За інформацією видання ''Журнал Житомира'', на
12 листопада 2013 року в області офіційно було зареєстровано шістдесят три національно-культурні
товариства. Обласні громадські організації, зазначається вище, нараховують сімнадцять об’єднань;
сконцентровані вони, в основному, у місті Житомирі. Районні громадські організації – дев’ять об’єднань,
Бердичівський,
Новоград-Волинський,
охоплюють
Ємільчинський,
Володарськ-Волинський,
Червоноармійський, Романівський райони. Міських громадських організацій нараховуються двадцять
вісім позицій, розташовані об’єднання в містах Житомир, Коростень, Бердичів, Малин, Андрушівка,
Новоград-Волинський. Також маємо десять сільських громад Баранівського, Новоград-Волинського,
Малинського та Ємільчинського районів. Серед вищезгаданих товариств відзначаються ''Польське
наукове товариство'', ''Польське культурно-освітнє товариство'', ''Руська Співдружність'', ''Товариство
єврейської культури'', ''Обласне німецьке національно-культурне товариство ''Відродження'',
''Житомирська міська спілка Волинських чехів'', ''Товариство греків'' та ін. Погляди населення нашої
області в зазначений період репрезентувалися, як правило, друкованими ЗМІ та телерадіомовниками.
Національні меншини краю у період з 2013 по 2014 роки намагалися активізувати культурнопросвітницьку діяльність. Висвітлення роботи польських товариств у електронних ЗМІ Житомира можна
вважати зразком у презентації власної культури. Польські національно-культурні товариства активно
пропагували здобутки свого народу (на Житомирському обласному телебаченні виходили передачі
''Слово польське'' (польською мовою) обсягом двадцять хвилин на тиждень, а також тричі на місяць
тридцятихвилинні телепередачі польською мовою ''У родаків''. Товариство з обмеженою
відповідальністю ''Телерадіокомпанія Союз-ТВ'' (м. Житомир), за поданням Польської державної
телекомпанії ''Полонія'', щоденно транслювало для польської громади області шестигодинні передачі).
Інформацію знаходимо, у першу чергу, у виданні Житомир.info http://zhitomir.info/ – Житомир.
Наприклад, ''VIII Фестиваль польської колядки'' (27.02.2013 рр.), ''Перший україно-польський марафон''
(11.08.2013 рр.) тощо. Презентація думок жителів та гостей міста щодо встановлення в Житомирі
пам’ятника Падеревському, вказує на активізацію діяльності польських товариств нашого краю. Так,
офіційний сайт Житомирської обласної спілки поляків України zozpu.zhitomir.net розмістив інформацію
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про різні заходи, що мали місце на теренах нашої області протягом 2013 року. Короткі інформаційні
відомості розпочинають відлік із 13.01.2013 року: ''Колядка єднає народи''; ''Дні польської культури'';
урочисті заходи з нагоди ''95-ї річниці Дня незалежності республіки Польща''; запрошення відвідати VI
різдвяний концерт у Кафедральному костьолі св. Софії (28.12.2013 року); підготовка та проведення із
26.12.14 року по 28.12.14 року різдвяного концерту ''Господи, благослови Вітчизну мою!''; майстеркласів ''Різдвяний супер дідух'' для хлопчиків та ''Різдвяний павук'' для дівчат; навчання культурі
виготовлення дитячих іграшок на заняттях ''Лялька-мотанка'' тощо. Загалом, на сторінці протягом року
подавалася інформація про основні заходи, що здійснювалися в зазначений період (це і зустрічі, і
літературні вечори, і поїздки, і навчання, і звернення тощо). Інформація пропонувалася українською та
польською мовами. Російська меншина найбільш активно була представлена об’єднанням ''Руська
Співдружність''. Так, сайт ''Новости Житомира'' www.0412.ua/news/ за 10 листопада 2013 року зазначає,
що ''вагому роль у розвитку етнонаціональних відносин відіграє Житомирська обласна громадська
організація ''Руська Співдружність'', за ініціативи якої проходили ''Дні родини, любові й вірності'',
конкурс дитячого малюнка за мотивами казок О. Пушкіна, персональні виставки художника-графіка Ю.І.
Бірюкова''. ''Руська Співдружність'' активно висвітлювала свою діяльність на сторінках власного
інформаційного бюлетеня. Інформація розміщена за місяцями, пропонувалася, в основному, російською
мовою. Події, пов’язані з діяльністю об’єднання, висвітлені в інтернет-порталі Житомир.info
http://zhitomir.info/ тощо. Так, автори матеріалів акцентували увагу читачів на реалізації ідеї
представників об’єднання ''Руська Співдружність'' щодо встановлення меморіальної дошки російському
письменнику Саші Чорному та підготовці до святкування 100-річчя С. Ріхтера, або ж висвітлювали
інформацію щодо рішення Житомирської міської ради від 22.04.2014 року про надання згоди
Житомирській обласній організації ''Руська Співдружність'' на встановлення меморіальної дошки Наталії
Іванівні Оржевській тощо. На сайті ''Новости Житомира'' www.0412.ua/news/ від 10 листопада 2013 року
наголошується, що на Житомирщині функціонують загальноосвітні навчальні заклади, у яких
вивчаються мови деяких національних меншин. Видання ''Мій Житомир'' за 12.11.2013 рік розмістило
інформацію Прес-служби облдержадміністрації, де зазначається, що польською та чеською мовами на
Житомирському державному радіо в зазначений період виходили програми ''Слово польське'' та ''Чеська
світлиця''. Електронні ЗМІ міста Житомир.info http://zhitomir.info/ – Житомир; Журнал Житомира
http://zhzh.info – Житомир та ін. висвітлювали й події, пов’язані з перебуванням посла Чехії, заступників
послів Німеччини та Швеції в нашому місті (''У рамках ''Вуличного університету'' (27.09.2013 р.)
Житомир.info http://zhitomir.info/ – Житомир; Журнал Житомира http://zhzh.info – Житомир тощо. Цікаві,
проте малочисельні, публікації присвячені діяльності єврейської громади (''Євреї Житомира
відсвяткують свій Новий рік у новій синагозі'', ''У Житомирі на місці масових розстрілів будують
автопарковку'', ''Єврейське щастя новожитомирян'' тощо) Житомир.info http://zhitomir.info/ – Житомир;
Журнал Житомира http://zhzh.info – Житомир; ews.by/; www.fjc.org.ua/templates/page_cdo/aid/;
news.mail.ru/inworld/ukraina/ua_north/107/society/; www.1.zt.ua/. Незначною кількістю матеріалів у
інтернет-виданнях представлена німецька національна меншина. Запропоновані на сторінках видання
reporter.zt.ua публікації наповнені культурно-пізнавальною інформацією про минуле та сучасне народу
(''Житомирський ''Відергебурт'' відвідав конференцію в Берліні'', ''Лютеранський цвинтар Житомира''
тощо). Національно-культурне товариство німців на Житомирщині ''Відергебурт'', указують електронні
видання reporter.zt.ua та ''Перший Житомирський'', нараховувало сто п’ятдесят шість чоловік. Товариство
щорічно організовувало мовні табори для дітей і молоді з етнічної меншини німців для всієї України. На
сторінках zhzh.info наголошується, що при товаристві постійно працювали курси німецької мови й
недільна школа для дітей, два музичні колективи, дитячий танцювальний колектив ''Посмішка'',
вокально-інструментальний ансамбль ''Едельвейс''. Представники об’єднання, наголошує Журнал
Житомира http://zhzh.info – Житомир, спільно з іншими закладами культури здійснювали підготовку до
проведення щорічного Міжнародного фестивалю майстрів мистецтв і конкурсу піаністів імені
Святослава Ріхтера, сприяючи налагодженню міжнародних культурних зв’язків. В інтернет-ЗМІ
Житомира маємо й матеріали, присвячені національній меншині азербайджанців України. У
журналістських матеріалах домінує як презентація зразків національної культури, так і висвітлення
благочинної діяльності. Про це знаходимо інформацію на сторінках ''Журналу Житомира http://zhzh.info'',
''Новини Житомира'' та ін. Так, сайт ''Новини Житомира'' (Житомир.info http://zhitomir.info/ – Житомир)
розмістив інформацію про допомогу молодих азербайджанських українців дитячій лікарні. Автор
наголошує, що в рамках дружби двох братніх народів Азербайджану й України спілка азербайджанської
молоді в Житомирській області привезла до педіатричного відділення подарунки. Видання Житомир.info
http://zhitomir.info/ – Житомир за 2014 рік відзначає волонтерську роботу ''Об’єднаної діаспори
азербайджанців України'', яка передала теплий одяг для військовослужбовців 95 аеромобільної бригади,
тощо.
Висновки. У результаті проведеного аналізу окремих інтернет-видань було з’ясовано, що на
території області з різною активністю діють україномовні, польськомовні, російськомовні ЗМК.
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Моніторинг засвідчує, що серед зареєстрованих електронних видань міста, що репрезентували матеріали,
присвячені національним меншинам, відзначаються: Житомир.info http://zhitomir.info/ – Житомир;
Журнал Житомира http://zhzh.info – Житомир та ін. У них домінують публікації, присвячені діяльності
польських, російських, рідше чеських, німецьких, азербайджанських, єврейських та ін. національних
меншин. Водночас, лише невелика частина національних меншин області має власні інтернет-ЗМІ.
Наявна в них інформація щодо діяльності національних меншин у період з 2013 по 2014 роки вказує на
малоосвоєність потенціалу міжкультурного діалогу місцевими електронними засобами масової
інформації. Моніторинг інформаційної продукції в інтернет-виданннях нашого краю зазначеного періоду
засвідчує недостатній рівень конструктивного діалогу між національними групами та відсутність
системного пошуку спільних тем і проблем з подальшим накресленням шляхів для їх вирішення.
Натомість у публікаціях 2013-2014 років простежуються піар-кроки представників частини національних
меншин, які в такий спосіб намагаються заявити про свою присутність у комунікативному просторі
Полісся, що констатує лише первинний етап діалогу.
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Башмановский В. И. Межкультурный диалог в интернет-изданиях Житомирщины
за 2013-2014 годы.
В статье рассматриваются проблемы межкультурного диалога в интернет-изданиях Житомирщины,
согласовано специфику ключевой терминологии, акцентировано внимание на сайтах интернет-изданий,
к каким чаще всего обращались читатели на протяжении 2013-2014 годов. Мониторинг
межкультурного диалога в зарегистрированных интернет-изданиях области осуществлялся на основе
изучения тематического наполнения публикаций, посвященных национальным меньшинствам и
взаимосвязям между представителями разных национальных групп.
Ключевые слова: диалог, междукультурный диалог, национальная меньшина, интернет-издание,
коммуникация, мониторинг, социокультурное пространство.
Bashmanivskiy V. I. Intercultural Dialogue of Online Media in Zhytomyr Region for 2013-2014.
The research deals with the problem of intercultural dialogue in online media of Zhytomyr region. Today the
problem of intercultural dialogue in online media of Zhytomyr region is almost unexplored and therefore it
requires the intensive study. To monitor online media of Zhytomyr region the data was taken from the register of
"META" Ukraine websites where fourteen sites of our region were recorded. The attention was focused on the
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most popular sites among readers. During the information processing the most vivid and characteristic
materials were selected in which the attention was focused on the problems related with elucidation of national
minorities' activity. The monitoring showed that among registered electronic editions of our city that represented
materials devoted to national minorities the most popular were Zhytomyr.info http://zhitomir.info/ – Zhitomir,
Journal of Zhytomyr http://zhzh.info – Zhytomyr and others. In these editions the publications devoted to the
activity of Polish and Russian, rarely Czech, German, Armenian, Azeri, Jewish and others national minorities
dominate.
The obtained results show that only a small part of national minorities of our region has its own online media.
Presented information concerning the activity of national minorities in these media indicates the insufficient
potential of intercultural dialogue by region electronic media. Monitoring of information products in the
Internet media of our region showed an insufficient level of constructive dialogue between national groups and
the lack of a systematic search for common themes and problems with outlining ways to express them. The
research emphasizes the public steps domination of the national minorities in online media publications of
Zhytomyr region. Thus, the representatives of national minorities try to assert their presence in the
communication space of Polessye that ascertains only the initial stage of the dialogue.
Key words: Ukrainian political nation, dialogue, intercultural dialogue, communication, online media,
reception, national minority, national culture, article, interview, essay, reportage, investigation, report, note.
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НАРЕЧЕННЯ ТА ОСВЯЧЕННЯ ДИТИНИ В ЯЗИЧНИЦЬКІЙ ТА ХРИСТИЯНСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ:
СПАДКУВАННЯ ЧИ ПРОТИСТАВЛЕННЯ
У статті з'ясовано особливості язичницького обряду наречення й освячення дитини та
здійснено його компаративний аналіз з християнським таїнством Хрещення. На цьому тлі
виявлено, що зовнішня спорідненість обрядів двох протилежних світоглядно-релігійних систем,
супроводжується, з одного боку, спільними інтенціями на прилучення дитини до духовного
світу, а з іншого – визначається глибокими онтологічними відмінностями. Зокрема, на відміну
від язичництва, де ім’я мало онтологічний статус, у християнстві – воно позначає насамперед
приналежність до певного релігійного та культурного середовища.
Ключові слова: наречення, освячення, хрещення, ім’я, обряд, таїнство, язичництво,
християнство.
Актуальність теми дослідження. Україна, як і ряд інших країн пострадянського простору, перебуває
в амбівалентному становищі. З одного боку, тривала бездержавність та маргіналізація матеріальної та
духовної спадщини українського народу зумовлює цікавість до вивчення останньої представниками
вітчизняного наукового дискурсу, культурно-освітньої сфери та популяризації в середовищі широкого
українського загалу. З іншого боку, спостерігається й прямо протилежна тенденція. Вона зумовлена
геополітичним вибором України, який тісно пов'язаний з глобалізацією та відповідною їх тенденцією на
інтеграцією до світового економічного та культурного простору. Прилучаючись до "нових" норм та
цінностей, українці подекуди нівелюють власну історичну пам'ять, втрачають національну самобутність,
що зумовлює знецінення вітчизняної духовної спадщини в очах передових народів світу. В результаті,
українці, замість того, щоб увійти до світової спільноти у вигляді своєрідного "етнографічного музею",
трансформуються у спільноту без власної історії, унікальної інтелектуальної та духовної традиції.
Аналіз наукових досліджень і публікацій. Проблема відродження українського етнографічної
спадщини вже неодноразово ставала об’єктом наукового вивчення, що яскраво засвідчують роботи
видатних українських етнографів ХІХ ст. Серед них, насамперед, хотілося б згадати О. АфанасьєваЧубинського,
Я. Головацького,
І. Срезневського,
І. Нечуя-Левицького,
М. Костомарова,
М. Максимовича, П. Чубинського та ін. На початку ХІХ ст. особливо плідними стали роботи
М. Грушевського, Ф. Вовка, митрополита Іларіона (Огієнка), І. Франка, В. Шухевича та ін. Найбільш
плідними в сучасному науковому дискурсі є праці Г. Лозко, М. Поповича, Г. Кожолятко, С. Макарчука,
С. Павлюка, А. Пономарьова, С. Черепанової та ін. Відзначимо, що за виключенням праць Г. Лозко,
Г. Кожолятко, М. Поповича та ін., більшість сучасних етнологічних розвідок спрямовані, насамперед, на
вирішення проблеми поліетнічності української держави. При цьому спостерігається деяке знецінення
досліджень пов’язаних з вивченням світоглядних аспектів етнічної спадщини українського народу.
Зважаючи, по-перше, на деякий занепад цікавості до вивчення матеріальної та духовної спадщини
українського народу в сучасному вітчизняному науковому дискурсі, по-друге, на те, що саме
своєрідність української етнічної свідомості має визначальне значення в процесі розбудови української
держави, а, по-третє, на поширеність в сучасному вітчизняному суспільному світогляді думки про те, що
тільки християнство східного зразка визначало своєрідність української культури, метою роботи є
розкриття світоглядних витоків одного з найбільш поширених в житті українського народу обряду –
хрещення дитини.
Основна частина. Говорячи про зародження християнського таїнства Хрещення, варто звернути
увагу, що воно має деяку історичну своєрідність. Зокрема, якщо мова йде про саме таїнство Хрещення,
то варто визнати, що його поширення на теренах сучасної України розпочалося задовго до офіційного
прийняття християнства на Русі. Адже, як свідчать різні історичні джерела, Аскольд і Дір, значна
частина дружини князя Ігоря навернулася у християни, а згодом і дружина князя – Ольга, прийняла віру
Христову. Дистанціюючись від висвітлення питання істинності цих історичних свідчень відзначимо
лишень те, що до офіційного хрещення Русі, прийняття християнства було актом свідомої волі дорослої
людини, яка в силу власних переконань ("отримання божественної благодаті") або ж просвітлення
долучалася до Нової віри.
Прийнято вважати, що докорінна зміна ситуації відбулася після визнання християнства державної
релігією Русі. Однак, таке твердження було б дещо передчасним, оскільки за свідченням І. Огієнка,
навіть у 988 р., за Великого Князя Володимира "охрестилася головно знать, владуща класа: дружина,
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бояри, збирачі данини, певне й купці. Простий народ не легко відривався від свого стародавнього й довго
вважав Нову Віру за панську" [1: 314]. Загалом погоджуються з І. Огієнком і сучасні українські вчені,
однак тут спостерігається деякі уточнення. Зокрема, всупереч І. Огієнку, який вважав, що християнські
"Треби: Хрещення, Вінчання, Похорон і ін. в гущу народню йшли не легко – там їх вважали
панськими" [1: 314], Я. Ісаєвич доводить, що "церкві досить швидко вдалося викорінити багатоженство,
впровадити хрещення дітей. Натомість визнання єдино обов’язковим або хоч головним церковного
шлюбу приймалося нелегко" [2].
Про швидке поширення християнського обряду хрещення на руських землях пишуть не тільки
сучасні українські дослідники (Я. Ісаєвич, А. Пономарьов, М. Попович, О. Федорів та ін.), але й
радянські етнографи, зокрема, Д. Зеленін, М. Косвен. Вони опосередковано доводять, що християнізовані
інститути кумівства та хрещення є, пристосованими до нових світоглядних умов, обряди ініціації та
побратимства. Останній детально аналізується М. Косвеном у роботі "Сімейна община і патронімія", де
вчений, розглядаючи особливості слов’янських сімейних стосунків, акцентує значну увагу на
дослідженні верві (похідні слова в рос. "веревка", укр. "витися"). На думку вченого, вона є архаїчною
формою родової спільноти. При чому, вервь підкреслює М. Косвен, може виступати частиною сільського
поселення, але може означати і все поселення [3: 153]. Згодом, ця родова форма сімейної організації
розпадається, а словом "вервь" починають позначати нові форми родового життя – родинний зв'язок між
певним колом осіб, лінію кревного зв’язку, лінію спадкування тощо [3: 153].
Вказане припущення дає підстави розглядати запроваджений християнською церквою обряд
хрещення, який прирівнював хресних батьків ("духовних батьків") до кревних родичів, як зовнішньо
оновлений інститут побратимства, спорідненості, тобто обряд органічного входження до складу верві.
Таким чином, християнське таїнство Хрещення дитини, пристосувавшись до давніх обрядів пов’язаних з
народженням дитини, за своєю специфікою повністю відповідало руському світогляду.
Наше припущення цілком суголосне висновками відомого вітчизняного вченого Г. Кожолятко.
Досліджуючи дохристиянську основу християнського обряду хрещення дитини, він бере за емпіричну
базу західноукраїнську обрядовість ХІХ – поч. ХХ ст. й аргументовано доводить, що український обряд
хрещення сягає своїм корінням глибокої давнини – обряду освячення дитини. Зокрема, як свідчать
наведені дослідником етнографічні розвідки, у віддалених районах Буковинської Гуцульщини, де
християнські церкви почали поширюватиcь тільки у ХХ ст., освячення дитини відбувалося у гаю. Дитину
на місці святилища-капища клали на полотнища (крижму) принесені кумами та дубове листя, ногами на
схід, а головою на захід. Священник-волхв тричі звертався до богів з проханням прийняти дитину під
їхню опіку, давши їй здоров’я, силу духу та волю. Після цього, священнослужитель (волхв) брав дитину
на руки і тричі торкався нею до "живої води" (набрана з трьох джерел до сходу сонця), яка до цього
підігрівалася на вогні святилища. Цією водою окроплювалися й інші присутні на обряді
освячення [4: 15]. "При цьому куми, – зазначає дослідник, – повинні були стояти повернутими обличчям
до сходу сонця навколо жертовного вогню, тримати у руках запалені від вогню свічки або
смолоскипи" [4: 15].
Після освячення дитини її клали на крижму і обгортали. Старша кума або ж повитуха виносили
дитину в крижмах зі святилища, переступаючи на виході горщик з розпеченим вугіллям. Це був акт
очищення дитини. Відзначимо, що за свідченням Г. Кожолятко, жар, при хрещенні хлопчика,
заготовляли з гілок дуба, щоб був міцним, а дівчинки – з берези, щоб ніхто їй нічого не зробив злого, а
вона не боялася ні грому, ні блискавки [4: 15]. Після того, як дитина була освяченою, в домі батьків
розпочинався святковий бенкет.
Важливе значення в житті української громади відігравав не тільки сам обряд хрещення, але й
підготовка до нього. Провідне місце в цьому контексті належить вибору кумів, які прирівнювалися до
кревних родичів, оскільки мали стати другими батьками для дитини. Кумів обирали парну кількість.
Показово, що кількість таких пар, залежно від регіону, могла значно відрізнятися. Зокрема, Д. Трумко,
користуючись етнографічними розвідками присвяченими родильній обрядовості західноукраїнських
земель доводить, що на українських землях кількість пар хресних батьків могла змінюватися від однієї
до трьох [5: 333]. На наш погляд, більш правомірними є зауваження Г. Кожолятко, який,
дистанціюючись від регіональної специфіки, вказує на те, що на Україні прийнято запрошувати від
однієї до десяти і більше пар хресних батьків [4: 13]. Показово, що цей висновок цілком підтверджується
й даними сучасного побутового життя та родильної обрядовості. Зокрема, звичай запрошувати десять і
більше пар хресних батьків, зберігся до сьогодні в окремих районах Волині.
Відмова від кумівства не допускалася. Єдиним виключенням були вагітні або нечисті жінки [5: 333].
Цей народний звичай зберігається до нині, незважаючи на те, що офіційна церква не забороняє такої
відмови, і навіть більше, вважає за необхідне відмовлятися від хрещення дитини у випадку, коли хресні
батьки вважають себе нездатними забезпечити її духовний розвиток, а відтак і спасіння душі.
Хрестити дітей часто запрошували близьких родичів, молодших сестер, братів, близьких друзів тощо.
Сусідів у куми, як правило, не звали, оскільки з ними часто виникали суперечки, які, на думку народу,
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могли негативно позначитися на долі дитини. До нашого часу зберігся звичай кликати в куми заможних
людей. Ця традиція обросла вірою в те, що багаті хресні батьки можуть сприяти заможності дитини в
майбутньому. Разом з тим, від самого початку цей звичай був обумовлений не стільки світоглядними
уявленнями, скільки сподіванням на розкішні подарунки для дитини.
В цілому, описаний Г. Кожолятко, давній обряд освячення дитини, тісно співвідноситься з обрядом
християнського таїнства Хрещення. Останнє зберегло і свічки (вогонь), які у язичницькій культурі
символізували силу сонячної енергії, що в процесі освячення мала перейти на дитину, і крижму, яку
тепер обвивають рожевою чи блакитною стрічкою, а в данину – прикрашали квітами та листям, які
символізували зв'язок дитини з духами природою. Привертає увагу й язичницький звичай, після
освячення, одягати на шию дитині шнурочок з солярним знаком (оберегом), у християнській культурі –
одягають хрестик.
Відповідність обряду освячення дитини та християнського хрещення, в цілому не викликає жодних
сумнівів. Разом з тим, навряд чи було б правомірним думати, що православна церква так безоглядно
перебрала на себе старий звичай. Крім того, саме таїнство Хрещення є запозиченим феноменом у
вітчизняній культурі, а тому лише окремі елементи старої обрядовості можна було перейняти. Зважаючи
на це, доцільним є огляд частково відновлених представниками РУНВіри язичницьких обрядів та
вірувань, зокрема, обряду "наречення" ("ім'я наречення"). Аналогічно до християнського хрещення, він
був спрямований на прилучення дитини до певного духовного середовища, захист її від негативних
впливів та визначення подальшої долі.
Важливість обряду наречення в язичницькому житті визначалася культом предків. Зокрема,
починаючи від найдавніших часів і закінчуючи епохою Середньовіччя, лікарі вважали, що при лікуванні
варто використовувати тільки справжнє, родове ім’я людини. У випадку, коли використовується
прізвисько, лікування буде неефективним, оскільки Бог (духи предків) не зможуть зрозуміти про кого
йдеться. Саме це уявлення, на думку визначного українського етнографа Г. Лозко, стало головною
причиною тривалого опору слов’янського народу процесу християнізації [6: 9]. Адже, прийняття нової
віри, передбачало й зміну імені – замість рідних, змістовно близьких людині імен ("воймя" – означало "в
середину мене", "в себе" – уточ. За Г. Лозко), людей (дітей) почали називати новими (грецькими,
юдейськими) й незрозумілими.
Першими прийняли хрещення, та відповідно й нові, незрозумілі імена князі, дружина та інші
привілейовані верстви населення. Зважаючи на те, що ці імена (наведемо зміст лише окремих, з
проаналізованих Г. Лозко, християнських імен: Адам – болото, глина, Агнеса – вівця, Марія – має в
єврейській мові понад 60 значень, серед яких "бідолаха, затята, настирлива, вперта" тощо, Влас –
грубіян, Лія – телиця, Онуфрій – маю віслюка, Інна – плаваю, Секлета – член державної ради, Тамара –
фігове дерево, Алла – "одміна" (так називали дитину, яку нібито "підмінила нечиста сила"), Цецилія –
сліпа, Клавдія – кривонога, кульгава, Анастасія – оживлений мрець тощо [6: 10]), в свідомості слов’ян
поставали певним каламбуром, звичай залишати за собою язичницькі імена ще довго тримався навіть
серед привілейованих верств населення. Так, наприклад, Володимир, незважаючи на те, що по хрещенні
отримав ім’я Василій, не тільки увійшов у історію зі старим язичницьким ім’ям Володи-мир, але й
канонізований був саме під цим іменем [7: 234]. В свою чергу, Яро-слав на прізвисько Мудрий по
хрещенні отримав ім’я Георгій (Юрій) [8]. Аналогічною була ситуація, як свідчить Г. Лозко спираючись
на різні історичні документи, й з іншими князями: "князь Михайло зовомий Святополк". Або "Ім’я йому
хресне Яков, а мирське – Творимир" [6: 11].
Вкоріненість ранніх імен в життєву традицію слов’ян була обумовлена, з одного боку, тим, що імена
завжди відображали "воймя" (внутрішній погляд на себе), самоназву, що, за свідченням Г. Лозко,
зумовлювало широке поширення серед слов’ян таких імен як Яро-слав, Свято-слав, Миро-слав, Славолюб, Славо-бой, Вяче-слав, Мсти-слав тощо [6: 15]. З іншого боку, імена були обумовлені глибокою
релігійністю слов-ян, вірою та сподіванням на божественне заступництво. Це зумовлювало поширення
таких імен як Бог-дан, Бого-люб, Богу-слав, Богу-мил, Божи-дар, Сонце-дар (в християнській традиції
Олександр – уточ. О. Б. за роботою [9]), Родо-мир, Борони-мир (Олександр), Живо-род тощо. В цілому,
слов’янські імена складалися з двох частин, одна з яких часто була спільною: -род, -слав, -полк, -мир, волод [10], Бог- (Бож-) ).
Зустрічаються у слов’ян імена пов’язані з особливостями зовнішності (Прекраса, Красний
(вродливий) тощо). Крім того, дітей могли називати за порядком народження (Первой, Второй тощо) чи
іншими сутнісними ознаками. Особливо чітко ця тенденція проявляється в жіночих іменах, які, як і
чоловічі, визначалися або ж особливостями релігійності Бог-дана, Бого-віда, Дара (Дарена, в укр.
Одарка) або ж сутнісними характеристиками: Берегиня, Беспута, Блажена, Горе-слава (Рогніда, перша
дружина князя Володимира), Горена, Прекраса ("воймя" княгині Ольги), Радомила, Силослава (язич.
аналог християнської Ольги), Мурдрена (в християнстві Софія) тощо. Як бачимо, багато первісних імен
було втрачено, однак багато "воймен" збереглися завдяки козацькому звичаю давати прізвиська при
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вступі людини на Січ (Перекотиполе, Буян, Лагода, Лакида, Первак, Третяк тощо). У ХVІІ – ХVІІІ ст.
такі прізвиська трансформувалися у прізвища.
В цілому, імені, наші предки, надавали надзвичайно великого значення, адже саме воно визначало
сутність людини, її призначення та долю. Саме тому, якщо дитина після наречення починала постійно
плакати або виявляти інші ознаки невдоволення, то, як зауважує Г. Лозко, вважали, що вона виявляє
невдоволення невдало обраним іменем. Таке ім’я обов’язково змінювали, вважаючи, що воно не
відповідає сутності дитини і може зашкодити їй в майбутньому [6: 17]. Крім того, ім’я людини вважалося
сакральним, а тому, в буденному житті часто користувалися прізвиськом. З кожним віковим періодом
прізвисько змінювалося. Цей звичай був пов’язаний з віруванням, що ім’я та людина тісно пов’язані між
собою, а тому через ім’я можна завдати їй великої шкоди чи неприємностей. Що стосується волхвів, то
їхні імена знало тільки вузьке коло посвячених.
Відголоски згаданої традиції яскраво проявляються сьогодні. Адже, як свідчать ЗМІ, багато
українських солдат, що знаходяться у зоні АТО, аналогічно козакам, користуються прізвиськами:
Сотник, Араб, Ківі, Вовк, Гном, Лісоруб тощо. Цілком очевидно, що первинною функцією таких
прізвиськ є охоронно-конспіративна. Разом з тим, навряд чи можна сумніватися в тому, що прізвиська
обираються відповідно до "воймя" людини, підсилюючи тим самим її віру в себе та свої можливості. На
користь нашого припущення слугує популярна згадка про "роту тарганів" (тих, що не можна знищити), з
якими ідентифікують себе не тільки українські солдати, але й їх супротивники.
Прізвиська відповідні "воймя" (сутності) часто використовують діти у підлітковому віці. Не вдаючись
в психологічні деталі цього явища відзначимо лише те, що тут чітко представлена дія архетипів, які
проявляються крізь призму трансформованої традиції. На відміну від сучасності, коли "воймя"
перетворюється на публічний феномен, а ім’я постає своєрідною забаганкою батьків, в язичницькій
культурі його вибору приділялася важлива увага. Ще більш вагомим був сам обряд наречення, який
здійснювався відразу після народження дитини: "родився ввечері, а вранці бажат забожив його в купелі"
[6: 18]. Саме тому, повитуха ще до закінчення пологів могла відправити чоловіка породілі домовлятися зі
священником про хрещення. Це, на думку О. Малинки, з одного боку, було обумовлено тим, що
народження – це не чоловіча справа, а тому чоловік мав негайно піти з дому, а з іншого – необхідністю
якомога швидше прилучити дитину до віри та духовного життя [11]. З часом, на цьому тлі виникла
народна бувальщина про те, як чоловік прийшов до священника домовитися про хрещення, однак коли
той запитав кого хрестити будуть, той відповів: "А єй-Богу, батюшко, не знаю: я в бабські діла ніколи не
мішаюсь" [11].
Звичай нарікати і освячувати дитину відразу ж по народженні був зумовлений тим, що з отриманням
імені, при Хрещенні, людина отримує свого захисника – янгола охоронця. В свою чергу у язичництві,
надання імені дитині завжди було пов’язане з прилученням її до духовно-світоглядного середовища,
символом якого виступало "Дерево життя" (вічне життя). Вічне життя реалізувалося через безсмертя
роду. Чільне місце в цьому контексті відігравав культ предків, на честь яких часто давали імена дітям.
Цей звичай був пов'язаний зі сподіванням батьків не тільки на те, що предки стануть покровителями
дитини, але й очікуванням відродження (переродження) їх найкращих якостей в новому житті. Саме
звідси черпає своє світоглядне коріння збережена у сучасному слов’янському (насамперед, Україні та
Росії) світі традиція називати дітей в честь померлих предків.
Долучення дитини до духовного середовища відбувалося не тільки завдяки хрещенню (освяченню)
дитини. В українській народній родильній обрядовості довго існував звичай перерізати пуповину на
іконі. Як правило, це була ікона "Богородиця – Помічниця в пологах – на ній перерізали пуповину,
розриваючи безпосередній зв'язок матері й дитини. Цей звичай сформувався в процесі християнізації
язичницьких обрядів. Адже, не тільки в язичництві, але й християнізованій українській культурі, поряд з
перерізанням пуповини на іконі, в народі ще довго тривав звичай перерізати пуповину хлопчиків на
сокирі, а дівчаток – на веретені. Досить часто згадують етнографи й випадки, коли пуповину перерізали
на книзі, – так робили тоді, коли батьки хотіли, щоб дитина виросла освіченою. В цілому є всі підстави
вважати, що своєрідність перерізання пуповини була обумовлена батьківським баченням кращої долі для
дитини, прихід якої у світ ("явний") відразу ж визначав її подальшу долю.
У всіх обрядах пов'язаних з приходом дитини у світ важливе значення відігравали повитуха та
священник (волхв). В той час як повитуха виступала своєрідним посередником між світом явним і
неявним, священник (волхв) міг розглядатися як своєрідний намісник Бога на землі. Йому надавалося
право проводити обряд очищення – він здійснювався, як правило, за допомогою смолоскипів, горщика з
жаром, а згодом свічок. Після цього дитину обов’язково підносили до Сонця (Даждь-бога), що
символізувало показ дитини Богам. Всі обряди супроводжуються молитвами присвяченими Роду, а в
християнстві – Христу.
Молитви, які супроводжували обряд наречення, на думку Г. Лозко, можна розглядати як речову
(мовну, словесну) магію. Слов’яни вважали, що про народження нової людини, варто сповістити усі три
світи – Яви (проявлений світ), Прави (божественний закон, який панує у Всесвіті) та Нави (світу
31

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка

померлих). Для того, щоб сповістити усі три світи про втілення посланої ними душі, використовували
зазвичай волосся, оскільки його можна було відрізати не завдаючи дитині ніякої шкоди. Волосся
спалювали, або ж пускали на воду – це був матеріальний знак втілення новонародженої душі [6: 19].
Відзначимо, що обряд обрізання волосся зберігся і при християнському хрещенні, однак вже у зовсім
іншому значенні: постриг волосся новоохрещенного, з одного боку, символізує покірність Христу, а з
іншого – першу жертву, яку людина приносить Христу як вдячність за початок духовного життя.
Властиві для язичницького обряду освячення осипання зерном та квітами, у християнстві змінилися
використанням кольорових стрічок, які не прикріплюючи клали поверх крижми. Вона, у сукупності з
кольоровими стрічками, символізувала багатство Землі. Далі йшло очищення водою, якою тричі
окроплювали дитину.
Наступною частиною обряду освячення є "перепоясання". Зокрема, під час обряду хрещення
(освячення), дитина залишалася не пеленою, тобто до часу освячення дитина вважалася без роду і
племені, аналогічно до того, як у християнстві – нехрещені люди/діти тлумачаться як "заблудлі душі".
Пеленати дитину у крижму зі стрічками, можна тільки після того, як священик разом з хресними
батьками (кумами) прочитає "Вірую". У язичництві, "перепоясання" (пеленання) дитини дозволяється
тільки після того, як волхв проголосить "Гой", якщо відбувається освячення хлопчика, "МА" – якщо
дівчинку. Ці звернення спрямовані до померлих предків, які мають прийняти у рід нову людину. Обидва
обряди закінчуються прославлянням Бога – Христа або ж Рода [1].
Обряд наречення – один із найважливіших язичницьких обрядів, викорінити який християнство не
могло відразу. В результаті, навіть християнізована знать, залишила за собою як мінімум чотири імені:
язичницьке, християнське, прізвисько та по-батькові (означало прилученість до певного роду). Зважаючи
на те, що прізвища, особливо в середовищі простонароддя виникли досить пізно – не раніше ХVІ – ХVІІ
ст., провідне значення в житті кожної людини відігравало прізвисько. Зокрема, Ольга (сканд. свята)
навіть після хрещення мала прізвисько Прекрасна (або Прекраса), Володимир – Красне Сонечко, Ярослав
– Премудрий тощо.
Поширення християнських імен серед народу розпочалося разом з поширенням християнства, тобто
десь починаючи з ХVІ ст. Крім того, саме в цей час (1551 р.) відбувався Стоглавий церковний собор, на
якому було поставлено: "Завести в церквах загальні списки святих й давати ймення новонародженому те,
що припадає по заведеному списку того чи іншого святого в день народження маляти" [9: 11]. В
результаті, у народі сформувалося повір’я, що якщо дитині дане ім’я мученика, то так і мучитиметься
вона все своє життя, якщо ж преподобного – доля дитини буде щасливою. Звичайно, навіть після цього
ще деякий час зберігався звичай давати дитині старі імена, або ж імена на честь померлих предків. Він
реалізувався через подвійні імена, за зразком Богдан-Зіновій.
В цілому, період з ХVІ ст. по ХVІІІ ст. по праву можна назвати часом проникнення християнської
релігії у всі сфери приватного життя народу. Саме в цей час Церква починає повністю контролювати
населення за допомогою насильного насадження церковної практики та звичаїв. В результаті постійних
утисків та принижень, навіть в середовищі простонароддя старі язичницькі імена починають
розглядатися не тільки як поганські, але меншовартісні, оскільки позначають приналежність до нижчої,
простонародної культури.
Висновки. Виявлено, що широко поширений сьогодні обряд хрещення дитини є не просто зовнішньо
видозміненим обрядом наречення та освячення дитини, як це могло б здаватися на перший погляд, а
навпаки: обряд хрещення – це переосмислена та насильно насаджена нова світоглядна традиція. Її
результати можна оцінювати по-різному. З одного боку, навряд чи зможемо сьогодні заперечувати
важливість східнохристиянської традиції у процесі само ідентифікації українського народу та
формування своєрідної української культурної традиції. А з іншого – маємо всі підстави говорити про
втрату українцями національної ідентичності, втрату історичної пам’яті, відголоски якої яскраво
проявляються як у політичному житті, так і в культурній сфері. Як не дивно, але ці зауваження
стосуються народу, в якого тривалий час живим та дієвим залишився культ предків.
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Богомолец О. В. Наречение и освящение ребенка в языческой и христианской традиции:
наследование или противопоставления.
В статье выяснены особенности языческого обряда наречения и освящения ребенка, а также осуществлено
его компаративный анализ с христианским таинством Крещения. На этом фоне выявлено, что внешнее
родство обрядов двух противоположных мировоззренческо-религиозных систем, сопровождается, с одной
стороны, общими интенциями на приобщение ребенка к духовному миру, а с другой – определяется
глубокими онтологическими различиями. В частности, в отличие от язычества, где имя мало
онтологический статус, в христианстве – оно обозначает прежде всего принадлежность к определенной
религиозной и культурной среде.
Ключевые слова: наречение, освящение, крещение, имя, обряд, таинство, язычество, христианство.
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Bogomolets O. V. Naming and Blessing of a Child in Pagan and Christian Traditions: Inheritance or
Opposition.
Marginalization of historical memory, which is observed today in the scientific and educational environment of our
country makes it necessary to popularize historical and spiritual heritage of the Ukrainian people. In this context the
revival and study of national traditions is vitally important, as far as they are the genetic code that reveals the essence
of the Ukrainian soul.
The problem of revival of Ukrainian ethnographic heritage has repeatedly become the object of scientific study, which
clearly proves the outstanding Ukrainian ethnographers of XIX – XXI century. Among them, first of all, I would like to
mention Sreznevsky, J. Holovatsky, I. Nechuy-Levitsky, N. Kostomarov, M. Maksimovic, O. Afanasyev-Chubinskogo
Hilarion (King James Version) Hrushevskoho F. Wolf, and Frank V. Shukhevych Lozko G., M. Popovic,
Kozholyatko G. and others. Note that with the exception of works by Lozko G., G. Kozholyatko, M. Popovic and
others, almost all modern ethnological exploration focused primarily on solving the problem of multiculturalism of
Ukrainian state.
Considering the emphasized decline of interest in the study of material and spiritual heritage of the Ukrainian people
in the modern domestic scientific discourse and prevalence in the modern domestic social outlook of the idea that only
eastern Christianity determines the peculiarity of Ukrainian culture, it was appropriate to highlight ideological origins
of one of the most common rites in life of Ukrainian people – baptism of the child.
Moreover the research process showed that the most appropriate to the Christian sacrament of baptism pagan rite
was the naming and blessing of a child. Along with others, the article emphasized the loss of historical memory and
spiritual culture of the Ukrainian people.
Key words: naming, sanctification, baptism, name, ceremony, mystery, paganism, Christianity.
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СУЧАСНІ МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ: ПРОБЛЕМА АДАПТАЦІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЇ МІГРАНТІВ В
ОБ’ЄДНАНІЙ ЄВРОПІ
У статті аналізуються міграційні процеси і соціокультурні зміни, які відбуваються протягом останніх
десятиліть в об’єднаній Європі, взаємовідносини мігрантів і біженців з корінним населенням
європейських країн; осмислюються стадії адаптації мігрантів у нове середовище та інтеграційні
процеси, вплив мусульманських емігрантських спільнот на західноєвропейські суспільства, а також
інтеграційна політика, яка проводиться урядами країн-членів Євросоюзу відносно вихідців з країн
Близького Сходу та Африки.
Ключові слова: міграція, мігранти, адаптація, асиміляція, інтеграція, ідентифікація, міграційна
політика, мультикультуралізм, об’єднана Європа.
Актуальність дослідження. Одним із визначальних чинників суспільних перетворень і розвитку всіх
регіонів світу, який проявився у другій половині XX – початку ХХІ ст., постала глобальна міграція.
Міграційні переміщення у добу глобалізації набувають масового характеру, стають звичним явищем.
Гострою проблемою, яка виникає в процесі потоків міграцій-переміщень, є проблема адаптації та
ідентифікації мігрантів. Дослідження проблем міграції актуальне ще й тому, що, набуваючи в останні роки
яскраво виражений етносоціальний і етнополітичний характер, міграція вносить корективи в життя
місцевих соціумів, впливає на політику, яка проводиться суверенними державами, а також змінює
особистісні характеристики тих, хто змушений переселятися на інші території в пошуках спокійнішого
життя і кращого майбутнього.
Аналіз наукових досліджень і публікацій. Інтенсифікація й динамізація міграційних потоків
зумовили значний інтерес науковців до проблем міграції, що виражається в розробці нових теоретичних
підходів і концепцій, зокрема: теорія демографічного переходу (Т. Акімова, В. Хаскін); теорія чинників
міграції (Е. Лі); екологічна теорія міграції (О. Старк); теорія сегментованого ринку праці (М. Піора);
теорія соціальних мереж (Д. Массей); теорія історичного структуралізму (С. Каслз); теорія міграційних
систем (М. Крітц, Л. Лім, Х. Злотник); теорія ''притягування – виштовхування (pull-push)'' (Дж.-Ф. Мут);
теорія етногрупування та відокремлення (С. Ердоган); концепція транснаціональної міграції (Л. Прис,
Т. Файст). Аналіз міграційних процесів у контексті мультикультуралізму здійснено у працях С. Бенхабіб,
М. Ґібернау, У. Кимліка, Ч. Кукатаса, Н. Преображенської, Т. Саррацина, Ч. Тейлора, М. Уолцера.
Українські вчені В. Воронкова, С. Мочерний, А. Семенов, Б. Лановик, Н. Совинська, А. Румянцева
дослідили чинники й мотиви міграції. В. Новік і С. Чехович звернулися до обґрунтування організаційноуправлінських форм та напрямів проведення міграційної політики України. Ю. Кривенко проаналізувала
тенденції, специфіку та наслідки міграційних процесів в умовах глобалізації. М. Козловець,
О. Малиновська, Л. Ороховська розглянули особливості сучасних міграційних потоків, які
проблематизують ідентифікацію мігрантів. Разом з тим, аналіз наявної літератури дає підстави
стверджувати, що недостатньо дослідженими залишаються проблеми адаптації та ідентифікації мігрантів
в умовах міжцивілізаційного характеру переміщень.
Метою статті є дослідження проблем адаптації та інтеграції мігрантів і біженців з мусульманських
країн в європейських суспільствах, вивчення впливу міграції на настрої автохтонного населення.
Виклад основного матеріалі. Феномен міграції для Європи не є новим. Потоки мігрантів до
європейських країн ніколи не зупинялися, не говорячи про сучасну ситуацію, коли відстані між країнами
значно скоротилися. Хвиля масової еміграції із Північної Африки охопила Європу після Другої світової
війни. Особливо посилився потік іммігрантів в 60-і роки ХХ ст., в період економічного зростання, коли в
західноєвропейських країнах не вистачало робочих рук на промислових підприємствах.
Проте, незважаючи на значні масштаби міграційних потоків у цей період, вони не були настільки
великими, щоб створювати серйозні труднощі для країн, які приймали мігрантів. Більшість мігрантів, що
осіли у Західній Європі, а також Канаді, Австралії чи США, прибували в ці країни з твердою установкою
не тільки на адаптацію, а й на інтеграцію в суспільство перебування. Цьому сприяла схожість
цивілізаційних характеристик мігрантів й основної маси населення країн, які їх приймали, –
конфесійних, ціннісних, ментальних, поведінкових та ін. До того ж ці країни відчували гострий дефіцит
робочої сили, спричинений наслідками Другої світової війни. Тому переважна більшість місцевого
населення виявляла достатню толерантність і лояльність до іммігрантів [1: 1067–1069; 2: 3–7].
© Гьокхан Д., 2016
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На межі ХХ-ХХІ століть у розвинені країни Західної Європи спрямувалися могутні потоки вихідців із
найбільш бідних і неблагополучних регіонів, насамперед Близького Сходу, Азії та Африки. Тому були
об’єктивні причини, адже міграція – це один із способів вирішення тих проблем, які не вдалося розв’язати на
батьківщині. Як правило, до такого способу вдаються під впливом уявлень про дійсні чи ілюзорні переваги
життя в інших країнах. Природно, що чим більший розрив в умовах існування на батьківщині і в ''країні
обітованій'', тим сильніші стимули до міграції. Значний вплив на процеси міграції мали й збройні конфлікти,
природні катаклізми або епідемії, які змушували людей шукати миру, стабільності й здоров’я в інших країнах.
Окрім того на процеси сучасної міграції істотно впливають:
• геополітичні особливості, які проявляється у тому, що мігранти прямують не тільки з країн
''третього світу'' в найбільш розвинені, а й в країни, які перебувають на стадії розвитку;
• розширення та зміна установок мігрантів, про що свідчить посилення етнічної міграції, поява великих груп
біженців, зростання числа висококваліфікованих мігрантів та інших категорій іммігрантів;
• збільшення кількості різновидів міграційних переміщень. Зазвичай, міграційний ланцюг розпочинається
з одного різновиду переміщення і продовжується в інших формах, незважаючи на урядові зусилля (або часто
всупереч їм) зменшити або хоча б контролювати міграційні рухи [3: 108].
Сучасні міграційні процеси за своїм змістом та масовістю суттєво відрізняються від аналогічних
процесів у минулому. Основною їх рисою є глобальний характер і стрімка динаміка розвитку. Лише в
2015 року до Європи прибуло майже 1,5 мільйона мігрантів та біженців [4: 3; 5: 8]. За даними
Департаменту економічного й соціального розвитку ООН, у 2013 р. 232 млн. людей (3,2 % усього
населення світу) проживали поза межами своїх країн (для порівняння: у 2000-у р. таких було 175 млн., а
у 1990-у – 154 млн.) [6]. Крім того, з 70-х років ХХ століття з’явився феномен нелегальної міграції, коли
держави Європейського Союзу (ЄС) обмежили доступ на європейські ринки праці населення третіх
країн.
Міграція людей на іншу територію символізує перехід до невідомого, зумовлює необхідність їх
адаптації до нового соціокультурного середовища, ставить перед ними проблему співвіднесення себе з
певною групою, територією, етносом, нацією, державою, а, значить, і питання ідентифікації. Адаптація –
це процес пристосування суб’єкта міграції до об’єктивних умов оточуючого середовища. Залежно від
об’єкта адаптації процес пристосування мігрантів відбувається відносно нової культури, політикоправового порядку і загалом до оточуючого середовища. Тривалість періоду адаптації визначається
насамперед тим, наскільки суттєвою є відмінність культур.
Російська дослідниця Н. Преображенська виокремлює такі стадії (рівні) адаптації мігрантів:
1. Цілеспрямований конформізм – стадія звикання мігрантів до нового середовища, людей, культури,
способу життя, переоцінки нових умов порівняно з попередніми. Це стадія первісного взаємного
ознайомлення двох сторін, в процесі якого можуть відбуватися як прийняття культурних цінностей
сторін, так і їх нерозуміння й навіть відторгнення.
Ускладнення адаптації мігрантів на цій стадії нерідко поглиблюють ЗМІ, поширюючи неправдиву чи
спотворену про них інформацію, навмисно акцентуючи увагу на тих чи інших рисах етнічної меншості з
метою налаштувати більшість громадян проти мігрантів, актуалізуючи негативні стереотипи етнічних
мігрантів, перебільшуючи масштаб проблем, підвищуючи емоційний заряд публікацій. Задаючи певну
психологічну тональність, ЗМІ сприяють формуванню чи посиленню вже наявних упереджень у
місцевих жителів відносно мігрантів, які в подальшому надзвичайно важко усунути. Політика
залякування і упереджень з боку ЗМІ формує різні страхи у корінних жителів відносно мігрантів:
мігрантофобію, етнофобію, ксенофобію тощо. Причинами подібних страхів можуть бути також:
перенесення провини з основних винуватців на ''чужих'', тобто мігрантів; помітні зміни в етнічному
складі іммігрантів, зокрема, поява у міграційних потоках представників націй, малосумісних з місцевим
населенням; зростання конкуренції на ринку праці; підозра у кримінальних зв’язках (скажімо, ввезення
наркотиків та інших контрабандних товарів) та ігнорування норм поведінки.
Мігранти у своїй свідомості звертаються до відомого, звичного і зрозумілого їм, тобто до попередньої
культури, традицій, звичок, підкоряючись при цьому зовнішнім ''правилам гри'' під страхом можливого
вигнання чи депортації. Корінне населення приглядається до мігрантів, їхньої культури, порівнюючи її, у
свою чергу, зі своєю. Позитивні очікування мігранти пов’язують з появою відчуття безпеки за своє
життя, добрими загалом взаємовідносинами з оточуючими, терпимістю до культурних відмінностей,
готовністю разом долати труднощі. І якщо вони цього не знаходять, то можуть переживати культурний
шок, стрес, психічний розлад. Часто вимушені мігранти, по суті, розпочинають нове життя. Вони
виробляють інше ставлення і до себе, свого внутрішнього ''Я'', і до оточуючого світу (''Інших'').
2. Взаємодія культур, що виражається насамперед у перетині інтересів мігрантів і місцевого
населення й може супроводжуватися проявами взаємної терпимості (толерантності) сторін або
призводити їх до конфліктів. У відносинах між собою мігранти і резиденти, зазвичай, окреслюють сферу
своїх інтересів, співвідносячи їх з уявленнями про те, якими мають бути інтереси іншого і які вони в
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дійсності. При взаємодії інтерес завжди містить певне уявлення про допустимі й можливі інтереси
інших.
Негативні установки відносно інших етносів у резидентів чи мігрантів формуються під впливом
переважно таких чинників:
• національний склад населення регіонів (співвідношення питомої ваги різних етнічних груп у
загальному складі населення);
• тип поселення (у великих індустріальних центрах зі зростаючою багатонаціональною міграцією
негативні установки, як правило, вищі, ніж на периферії);
• вік як мігрантів, так і резидентів (найбільша схильність до етнонегативізму спостерігається у
крайніх вікових групах – у молоді та осіб пенсійного віку);
• соціальне становище (найбільш нетолерантні маргінальні верстви населення);
• рівень освіти (у національних організаціях екстремістського характеру переважають люди з низьким
рівнем освіти);
• політичні переконання (прибічники лівого і правого радикалізму більшою мірою схильні до пошуку
''ворогів'' на етнічній основі, аніж центристи та аполітично налаштовані громадяни).
За певних умов етнічність може стає одним із полів соціальної стратифікації. З соціально-політичною
і соціально-економічною нерівністю пов’язані й істотні відмінності у способі життя, культурі, психології
окремих соціальних груп та індивідів.
3. Акомодація – характеризується або проявами взаємної терпимості сторін, звиканням і взаємними
поступками, або тим же, але на користь культури і способу життя однієї зі сторін, тобто резидентів чи
мігрантів. Збільшення кількості мігрантів на певній території приймаючого суспільства може поступово
привести до зміни їх питомої ваги порівняно з місцевими жителями, коли мігрантів виявиться більше,
ніж корінних жителів. Така ситуація визначає провідну більшість, місцеву політику, мораль, культуру і
т. ін. Причому перегрупування сил відбувається поступово, пов’язане з проникненням більшості
(іноетнічного чи інорелігійного) у внутрішнє середовище країни і зайняттям відповідальних позицій у
суспільстві.
4. Культурне самовизначення. На цій стадії відбувається асиміляція, культурне поглинання або
виникнення нових культур на основі взаємопроникнення елементів місцевої культури (резидентів) і
культури мігрантів. Зростання кількості мігрантів різноманітного походження може як розширити
розмаїття та призвести до появи культурних інновацій, так і завадити їх ефективній інтеграції [7: 106–
110].
Незважаючи на те, що адаптація, як правило, постає як тривалий процес і може загальмуватися на
певних стадіях (передусім, на останніх), особливості сучасної адаптації вносять певні корективи в її
звичне розуміння: по-перше, помітно зростає кількість тимчасових міграційних переміщень, звідси –
неповна адаптація на новій території; по-друге, – виникнення об’єднуючого транснаціонального рівня
культури, котрий формують переважно мас-медіа, мігранти. Відтак, існує тенденція до більш швидкої
адаптації, і сучасне суспільство зіштовхується з актуалізацією мобільного світосприйняття [7: 111].
Адаптація мігрантів на новій території відбувається у будь-якому випадку, справа лише в тому, чи
досягає вона культурної інтеграції.
Зазначимо, що інтеграцію нерідко протиставляють асиміляції. В дійсності, це штучна протилежність і
питання полягає в термінології. Адже хто інтегрований, той певною мірою вже асимільований, а бути
асимільованим не можна, не інтегрувавшись. Водночас неправомірно розглядати асиміляцію як політику
включення мігрантів в суспільство лише через однобічний процес адаптації.
Західний дослідник Хартмут Ессер виокремлює такі рівні асиміляції:
• культурна асиміляція (знання, навички, мова);
• структурна асиміляція (утвердження в освіті та на ринку праці);
• соціальна асиміляція (мережа взаємовідносин, шлюбна поведінка);
• емоційна асиміляція (ідентифікація, продиктована почуттями) [8: 272].
Названі рівні асиміляції лише підтверджують, що інтеграція без певної міри асиміляції взагалі не
можлива. В добу глобалізації суспільства-цивілізації вибирають свій шлях врегулювання ''імміграційної
експансії'' (асиміляцію, диференціальне виключення, мультикультуралізм), що необхідно враховувати для
осмислення відносин ''свій'' – ''чужий'' як соціального наслідку міграції.
Однією з найважливіших проблем сьогодення є пошук ефективної моделі адаптації та інтеграції
зростаючої кількості мігрантів. Жодна країна світу, в тому числі й європейські, не є прикладами
успішного й остаточного вирішення проблеми інтеграції етнічних, расових чи релігійних меншин,
представників іммігрантських груп в усталену систему держава-нація. Посилення глобальних і
регіональних міграційних потоків, ''помітна'' присутність мігрантів має тенденцію породжувати страх з
приводу потенційної загрози національній ідентичності та культурі, а також впливу їх присутності на
ринок праці. Крім того, мігранти сприяли зростанню тіньової економіки, кримінальних структур та
екстремістських організацій, що створило серйозні загрози національній безпеці європейських держав.
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Хоча масове залучення мігрантів і дозволило розвиненим країнам задовольнити попит на дешеву
робочу силу, здійснюючи працевлаштування працівників у непривабливих сегментах економіки, та
пом’якшити гостроту демографічної ситуації, проте одночасно постало багато інших соціальних
проблем. Зокрема, виникають мережеві ефекти міграції, коли в певних сегментах ринку праці
з’являються все більше мігрантів, які поступово витісняють місцеве населення. Цей процес йде
паралельно з процесом ''таврування'' (social labeling) певних видів зайнятості: в приймаючих
суспільствах на ці робочі місця навішується тавро роботи для мігрантів і місцеве населення на них не
претендує.
Сьогодні в країнах ЄС утворилися впливові етнічні анклави у вигляді замкнених структур,
представники яких досить активно почали претендувати на зміну свого соціально-економічного і
політичного становища, а також ставлення до них приймаючого суспільства. Розселення мігрантів
анклавами перешкоджає відкритим і позитивним взаємовідносинам з місцевими жителями і сприяє
конфліктним ситуаціям, оскільки буквально розводить сторони на два табори на одній території.
''Паралельні суспільства'' утворюються швидше й існують триваліше там, де мігранти виявляють менший
інтерес до суспільних проблем і чим більше вони віддають перевагу залишатися серед своїх, ніж
інтегруватися в соціум. І навпаки, ''паралельні суспільства'' розчиняються тим швидше, чим більше
мігрантів готові інтегруватися і чим успішніші вони економічно. Характер гето мігранти легко
набувають там, де населення за високого рівня безробіття живе в основному за рахунок соціальних
трансфертів [9: 70–77].
Етнічні групи, поселившись в іншій країні, формують окремі утворення (гето) і живуть відособлено,
згідно зі своїми правилами. Замість того, щоб асимілюватися, мігранти утворюють мікросуспільства зі
своєю культурою. Яскравими прикладами є турецькі райони у Кройзбергзі (Берлін) та Грін Лейнз
(Лондон). Культурній інтеграції перешкоджає й техніко-медійний розвиток (супутникове телебачення).
Завдяки телевізійним програмам із країн походження ''вітчизна'' присутня в повсякденності іммігрантів
набагато відчутніше, і кількісний аспект переходить в якісний. Із-за цього виникають напружені
відносини, полюси яких – фізичне перебування в країні, яка прийняла їх, і перебування у духовній владі
країні походження. Соціальні мережі мігрантів інтегрують уже делокалізовані й дифузні простори
всупереч державним кордонам, фрагментують національну ідентичність людей.
Ситуацію з мігрантами в об’єднаній Європі ускладнила й низка інших обставин. По-перше, у потоці
нових іммігрантів істотно зросла питома вага вихідців із країн з мусульманським населенням. Якщо в
1950 році мусульмани практично не жили в Західній Європі, то в 1970 – їх було вже майже 2 млн., в
основному це були алжирці у Франції, пакистанці в Англії і турки в Німеччині. Сьогодні їх приблизно
15–20 млн., і ця цифра стрімко збільшується. Лише у Німеччині, за підрахунками Т. Саррацина, число
мусульманських мігрантів становить 6–7 млн. [8: 230]. Як наслідок, іслам уже став другою за кількістю
прихильників релігією європейського континенту. Демографічно більша фертильність мусульманських
мігрантів на тлі постаріння і скорочення місцевого населення у перспективі несе в собі загрозу для
культурної і цивілізаційної рівноваги в Європі. Хоча деякі країни й засвідчують високі рівні натуралізації
мігрантів. Наприклад, в Австрії від кінця 1990-х років інтегровано велику кількість турків. У Німеччині
багато турків набули громадянство після того, як ця держава змінила відповідне законодавство. Загалом
у Німеччині нині мешкає понад 15 млн. іммігрантів. Майже кожен п’ятий її мешканець родом із-за
кордону чи його батьки були іммігрантами [4: 3].
Мусульманська міграція постає як безперервний процес: нові іммігранти поступово вливаються у
контекст існуючих етнічних спільнот і соціокультурні реалії Європи. Після прибуття в європейські
країни багато мігрантів-мусульман зіштовхнулося з труднощами адаптації до нового соціального,
культурного і релігійного середовища. Особливо складно їм справитися з соціальною дезорієнтацією,
наслідками психологічних і фізичних травм, зумовлених військово-політичними подіями на батьківщині,
втратою рідних і близьких. Деякі іммігранти навіть після серйозних спроб інтегруватися в
західноєвропейські суспільства не можуть знайти себе в них і відчувають гостру ностальгію за
прабатьківщиною.
Додаткові труднощі спричинила й зміна орієнтації іммігрантів. На відміну від своїх попередників
нинішні мігранти у своїй більшості не намагаються повномасштабно інтегруватися в суспільство,
оволодіти мовою країни перебування, прийняти усталені в ній традиції, звичаї, спосіб життя, культуру.
Особливо чітко це виявляється у тих випадках, коли йдеться про іммігрантів конфесій, відмінних від
конфесій місцевого населення. Вони все частіше розглядають себе як стійку національну меншість, яка
чітко усвідомлює свою етнічну специфіку, свої інтереси і можливості їх відстоювати, використовуючи
політичні й правові засоби, що закріплені в суспільстві, яке їх прийняло [1: 1068–1069]. Наприклад,
магрибінська спільнота навіть після тривалого проживання у Франції із-за наявного впливу
етнокультурних традицій ще не готова повністю інтегруватися у французьке суспільство, до західного
способу життя. Разом з тим, можна говорити про деяку ''пластичність'' діаспори: представники другого і
третього поколінь магрибинців поступово вливаються в суспільне життя країни, чому всіляко сприяє і
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політика французької держави. І хоча на нинішній стадії в житті діаспори ще домінує ''старе'' (релігійні й
культурні традиції), а сама діаспора залишається схожою на деяку компактну етнічну групу, тим не
менше ті елементи нової самосвідомості, що з’явилися останнім часом у представників діаспори, важливі
для подальшого її розвитку. Вона починає жити за новими законами і нормами, які вже містять в собі й
елементи норм життя ''чужого'' суспільства. Скорочення культурної дистанції особливо спостерігається
між молодими магрибінцями і французькою молоддю, оскільки основне виховання і освіта здійснюються
у навчальних закладах цієї країни. Водночас ці зміни відображають і ступінь зрілості самої общини. Але
незважаючи на це, суб’єктивно для французького суспільства магрибінці як і раніше залишаються
чужеродним тілом; набагато частіше, ніж готовність прийняти і зрозуміти них, у французів виникає
реакція відторгнення, інколи неусвідомленого, що нерідко знаходить свій вияв у презирстві й
зневазі [10: 83–97].
Сьогодні секуляризовані суспільства європейських країн зустрілися з вітальністю чужих релігій, з
незрозумілими їм звичаями і традиціями мігрантів, які не бажають сприйняти стиль життя країн,
громадянами яких стали. Мігранти з країн Близького Сходу та Африки принесли з собою менталітет,
спосіб життя і систему цінностей, які з великими труднощами стикуються з менталітетом, способом
життя і ціннісними орієнтаціями переважної більшості корінного населення Європи. Досвід їх
перебування в розвинених країнах переконливо довів, наскільки складним для них є процес навіть
поверхової адаптації до нових умов життя. По-друге, серед іммігрантів та біженців останньої хвилі
значну долю становлять особи, котрі не мають навіть початкової освіти, примітивної професійної
підготовки і трудових навичок. Їх використання навіть на некваліфікованих роботах виявилося надто
складним, а в ряді випадків взагалі неможливим. Ця категорія постійно перебуває на соціальному дні
суспільства, членами якого вона стала. По-третє, новий потік іммігрантів, який нахлинув на найбільш
розвинені країни Західної Європи, збігся із ускладненням у них самих економічної і соціальної
ситуації [2: 6–8].
Мусульманські спільноти, які вирізняються за своїми етнічними, лінгвістичними, культурними та
економічними характеристиками, по-різному піддаються ''корегуванню'' західноєвропейським життям,
спираючись на соціальну допомогу урядів європейських країн. Спочатку вважали, що ці мігранти будуть
поділяти західноєвропейську систему цінностей: демократію, культурну й релігійну свободу,
індивідуальне прагнення до добробуту і самореалізації, і що відмінності зітруться через два-три
покоління. Однак цього не відбулося, навпаки: серед мусульман-мігрантів та їх нащадків посилюється
тенденція культурної і просторової самоізоляції. Європейська соціальна система не сприяла інтеграції
мігрантів у ринок праці і полегшувала можливість залишатися серед своїх, використовуючи європейські
соціальні трансферти. Традиційна авторитарна структура сім’ї залишилась недоторканою. Соціальний
тиск на дівчат і жінок, примус носити їх хустинки, покривала й одягатися традиційно, наростали, і
наочне відмежування від суспільної більшості проступало дедалі очевидніше. Це призвело до того, що у
всіх європейських країнах зростала агресивність автохтонної більшості населення щодо цієї чужої групи,
яка отримала соціальну підтримку в розмірах вище середнього [8: 233].
У всіх європейських країнах, яких тією чи іншою мірою торкнулася потужна хвиля сучасної міграції
(Німеччина, Франція, Англія, Голландія, Бельгія, Австрія, Данія чи Норвегія), у групах мусульманських
мігрантів спостерігається:
• низький рівень інтеграції у ринок праці (нижче середнього рівня);
• вище середнього рівня залежність від соціальних трансфертів;
• участь в освіті нижче середнього рівня;
• фертильність вище середнього рівня;
• відособленість поселень з тенденцією до утворення паралельного суспільства;
• релігійність вище середнього рівня зі зростаючою тенденцією до традиційних або
фундаменталістських течій ісламу;
• злочинність вище середньої, від ''простої'' вуличної злочинності із застосуванням насильства до
участі в терористичних діях [8: 232–233].
Масовий приплив іммігрантів-мусульман до європейських країн породжує напруженість у
суспільствах Європейського Союзу. Відомий німецький політик Тіло Саррацин, спираючись на дані
статистики та власні розрахунки й прогнози, доводить, що мусульманська спільнота в Німеччині не
прагне до інтеграції в німецьке суспільство. Він стверджує, що соціальне забезпечення негативно
впливає на готовність мігрантів з ісламських країн до інтеграції: вони мають у формі основного
забезпечення набагато вищий стандарт життя порівняно з країною їх походження. Це позбавляє
мігрантів необхідності змінювати свій традиційний спосіб життя, докладати зусиль для вивчення мови,
пошуку роботи і надавати своїм дружинам більше західноєвропейської свободи. Сподівання на те, що
інтеграція мусульманських мігрантів, вимірювана за рівнем освіти, присутністю на ринку праці і рівнем
володіння німецькою мовою, з роками буде прогресувати, не виправдались. Ступінь інтеграції і
готовність до неї, на його думку, навпаки, понизилась. Причини цього – недостатні успіхи мусульман у
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системі освіти й зайнятості, низька участь у трудовій діяльності, досить значний притік з батьківщини,
пов’язаний з возз’єднанням сімей, а також надмірне акцентування на рідній культурі. Такий шлях веде до
розмивання моноетнічної цілісності німецького народу і формування паралельного суспільства
ісламських мігрантів, а за традиційно високої народжуваності у мусульман несе реальну загрозу для
країни. Тому політик виступає за жорстку міграційну політику з боку Німеччини щодо мігрантівмусульман [8: 231].
Т. Саррацин наводить й певні підстави упереджень у європейців щодо мігрантів-мусульман, зокрема:
• жодна інша релігія в Європі не заявляє про себе так вимогливо, як іслам;
• жодна інша імміграція не пов’язана так сильно, як мусульманська, з використанням соціальної
держави і криміналітетом;
• жодна інша група не підкреслює публічно свою відмінність, особливо через одяг;
• в жодній іншій релігії немає такого легкого переходу через межу до насильства, диктатури і
тероризму [8: 257].
Разом із тим, деякі судження Т. Саррацина викликають і заперечення. Так, наприклад, він уважає
іслам у принципі нездатною до розвитку ортодоксією, сама належність до якого позбавляє його
прибічників здатності до інтелектуального і соціального прогресу. Хоча в іншому місці він і визнає, що
турецькі турки порівняно з німецькими у другому поколінні більш динамічні й позитивні, вони кмітливі
та працелюбні. А якщо до цього додати економічне зростання в самій Туреччині, яке триває вже не одне
десятиліття (в окремі роки сягає 9 %), то стає зрозуміло, що проблема не тільки в ісламі.
Міграція та перспективи її розвитку не може не впливати на настрої автохтонного населення. Наявне
насторожене ставлення багатьох корінних громадян до ''чужинців''. Інколи воно переростає у нетерпимість,
проявляючись як у побуті, так і на суспільному рівні. Свідченням цього є поширення у деяких європейських
країнах ксенофобського популізму, посилення позицій праворадикальних політичних сил, які взяли на
озброєння постулати агресивного етнізму (етнонаціоналізму).
Європейський Союз до цього часу не знайшов загальноприйнятого, а найголовніше, ефективного
механізму розв’язання проблеми мігрантів і біженців із держав Близького Сходу, Азії й Африки.
Спалення автомобілів у передмістях Парижу, терор у англійських кварталах емігрантів, погроми в
Стокгольмі, сутички між корінними жителями і робітниками-мігрантами у Данії, терористичний акт у
Норвегії 22 липня 2011 року, розстріл журналістів ''Charlie hebdo'' 7 січня 2015 року і теракт 13 листопада
2015 року у Франції, трагічні події новорічної ночі в Кельні та інших містах Німеччини змушують
замислитися над безпекою в європейських країнах. Водночас ці трагічні події значно ускладнили
становище іммігрантів-мусульман в країнах-членах ЄС.
Як результат, настрої населення європейських країн щодо ставлення до мігрантів і біженців
докорінно змінилися, кардинальної трансформації зазнали й політичні дискусії. В багатьох європейських
містах відбулися численні антимігрантські мітинги. Водночас зростає і радикалізм в мусульманських
спільнотах. Так, у болгарському мусульманському співтоваристві, що становить 13 % населення країни,
відчувається активна джихадистська пропаганда. Мають місце й спроби вербування болгарських
мусульман до лав армії Ісламської держави. За заклики до розпалювання міжрелігійної ворожнечі влада
Франції заборонила діяльність трьох культурних організацій мусульман. Враховуючи стрімкі темпи
зростання мігрантів і біженців і мусульманське коріння багатьох з них, європейські ультраправі почали
активно використовувати антимусульманські настрої для просування ізоляціоністської зовнішньої
політики. Не випадково, у другій половині 2015 року мало місце відчутне падіння (на 9 %) симпатій до
Євросоюзу з боку німецького суспільства згідно з останніми опитуваннями ЄК, що зумовлено, зокрема,
неможливістю забезпечити солідарність серед держав-членів у подоланні міграційної кризи [4: 3].
Наразі така кількість іммігрантів до європейських країн є найбільшим випробуванням з часів Другої
світової війни. Хоча нинішня міграційна хвиля може стати засобом вирішення демографічних проблем
Європи, проте вона загрожує цілісності регіону, незважаючи на зусилля лідерів ЄС. Ця масова міграція є
унікальним явищем нашого часу. Адже ніколи ще правлячі європейські еліти не дозволяли такій
гігантській кількості людей перетворювати Європу фактично на філію Близького Сходу. Усвідомлюючи
небезпеку неконтрольованої імміграції, уряди країн ЄС змушені активно шукати нові шляхи вирішення
цієї проблеми. Реакцією їх на ''нове національне питання'' стало прийняття більш жорсткого
законодавства, що регулює імміграційні потоки і яке спрямоване на суттєве зменшення числа мігрантів і
біженців та посилення контролю, часткове закриття кордонів, спрощення депортації мігрантів. Його сенс
полягає в тому, щоб закрити будь-які прогалини, які б дозволяли потенційним іммігрантам долати
правові бар’єри і заборони. Поки, однак, найбільш очевидним результатом таких рішень стало зростання
кількості нелегальних мігрантів, тоді як депортація пов’язана зі значними труднощами і
витратами [11: 89–93].
Як і ліберальні сподівання на кшталт того, що ці люди, котрі щойно пережили усі негативні наслідки
близькосхідної нестабільності, будуть безмежно вдячними за надання їм безпеки і притулку, ніколи не
здійсняться. Адже мігранти і біженці прибувають до християнської Європи, котра позитивно сприймає
40

Філософські науки. Випуск 1 (82).

євреїв і геїв, що аж ніяк не викликає у радикально налаштованої частини прибулих мусульман почуття
толерантності. Так, Європейський центр моніторингу расизму і ксенофобії застерігає від ''ісламофобії'' і
констатує: ''Мусульмани вважають, що їх прийняття суспільством дедалі більше сприймається як
''асиміляція'', котра передбачає втрату ними своєї мусульманської ідентичності'' [8: 256]. З таким
твердженням не можна однозначно погодитися. Адже європейці вимагають від мусульман-мігрантів
того, щоб вони дотримувались законів європейських держав, не пригнічували своїх жінок, скасували
примус відносно заміжжя, заборонили своїм підліткам участь в насильницьких діях і самі заробляли собі
на життя. Ті, хто розглядає і критикує ці вимоги як примус до асиміляції, в дійсності мають проблеми з
інтеграцією.
Часто нинішню мусульманську імміграцію в Європу порівнюють з латино-американською в США.
Проте між ними є істотні відмінності: іммігранти із Центральної і Південної Америки розмовляють на
одній з європейських мов, вони християнського віросповідання і поділяють традиційну версію
культурних цінностей США. Латино-американські іммігранти зміцнюють і збагачують культуру Старого
Світу і цивілізацію США, а не ставлять їх під сумнів.
Західна цивілізація із-за мусульманської імміграції і зростаючого впливу ісламістських напрямів віри
зіштовхується з авторитарними, несучасними, а то й антидемократичними тенденціями, які не тільки
нав’язують європейцям своє світобачення, а й несуть пряму загрозу європейському стилю життя. Басам
Тібі, політолог сирійського походження і провідний представник так званого євроісламу, зазначає: ''Іслам
дуже різнобічний, він містить в собі в рівній мірі толерантність і нетерпимість. Як духовна релігія, він не
є політичним способом думки. На противагу цьому ісламізм, як різновид релігійного фундаменталізму, є
тоталітарною ідеологією з праворадикальними рисами, якому не можна дозволяти накопичувати капітал
завдяки відкритості Німеччини іншим культурам'' [8: 236]. Безперечним є й те, що серед багатьох,
нерідко неоднозначних, суперечливих течій ісламу домінує образ суспільства, в якому відокремлення
держави від релігії багато в чому не відбулося, рівноправність чоловіків і жінок не визнається,
поширений традиційний спосіб життя, як й існує велика культурна відмінність між самими формами
життя. Як зазначає Ю. Габермас, ''мусульманин, який перебуває поруч, змушує громадян-християн до
зустрічі з конкуруючою істинною вірою; до свідомості секуляризованих громадян він доносить феномен
релігії, що публічно проявляється'' [12: 76].
У більшості ісламістських напрямів віри той процес суспільного розвитку, який різні напрями
християнства пройшли за останні 500 років, ще попереду. Абдель-вахаб Меддеб, французький критик
ісламу туніського походження, слушно зазначає, що в ісламі були ті паростки секуляризації, які в
християнстві, врешті-решт, перемогли, але вони так і не розвинулись, а дедалі більше витіснялись в
останні десятиріччя фундаменталістськими течіями віри. Домінуючим нині в ісламізмі є анти
західництво [8: 237].
Масовий прийом мігрантів та біженців із Близького Сходу за неповаги мусульманських прибульців
до західного способу життя породжуватиме в майбутньому, на наш погляд, значні проблеми. А плани їх
адаптації, гадаємо, ніколи не стануть функціональними, оскільки ці люди в своїй масі не збираються
приймати європейські порядки і розглядають своє прибуття до тієї чи іншої європейської країни лише як
проміжний етап свого утвердження в Європі. До того ж, мігранти-мусульмани і біженці не завжди
демонструють толерантне ставлення до західних цінностей. Коли ж вони (з часом) масово
отримуватимуть громадянство, то тоді вже годі й буде говорити про виселення, наприклад, з Німеччини,
осіб, котрі апріорі не підлягали від самого початку жодній асиміляції. Сьогодні ставиться під питання
саме збереження європейської культури та традицій.
У зв’язку з тим, що культурні та соціальні відмінності у контексті сучасних міграційних процесів не
тільки не зникають або згладжуються, а, навпаки, мають явну тенденцію до зростання, особливої
актуальності набуває феномен мультикультуралізму. Мультикультуралізм передбачає побудову
суспільства на взаємодії соціальних структур, створених на етнокультурних, конфесійних та інших
міжгрупових засадах. Він базується на інтеграції без асиміляції, на визнанні того, що в суспільстві немає
панівної культури й будь-яка спільнота, якій притаманні культурні особливості та ознаки етнічності, має
право на культурну самобутність. Реалізація принципів мультикультуралізму не тільки загальмувала
процеси націєтворення та інтеграційні процеси, а й посилила відцентрові тенденції та призвела до
фрагментації вже сформованих націй на окремі етнічні та культурні утворення. Не випадково, останнім
часом політика мультикультуралізму, яка донедавна майже беззаперечно вважалася запорукою
стабільності через включеність іммігрантів у суспільство та проголошувалася основним курсом
міграційної політики у більшості розвинених країнах, піддається гострій критиці.
Вплив глобалізації на різні сторони суспільного життя вимагає врахування залежності міграційних
процесів від усього комплексу соціально-економічних і природних чинників. У зв’язку з цим, політика,
що проводиться відносно регулювання міграційних процесів, повинна бути у взаємодії: 1) з соціальною
політикою та всіма її складовими, оскільки міграційні процеси є насамперед наслідком соціальних
чинників; 2) з демографічною політикою; 3) з геополітикою, адже міграція виступає могутнім важелем
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перерозподілу населення. Чисельність населення окремих країн, його національний і конфесійний склад
в усі часи були або засобом, або об’єктом експансії; 4) з національною політикою.
Кожна держава повинна напрацювати власну модель інтеграційної політики з урахуванням своїх
конкретних обставин. Підхід до інтеграції, взятий у конкретному контексті, залежить від того, як
приймаюче суспільство розглядає питання національної належності і культурної своєрідності. Як
зазначає російський дослідник Л. Арутюнян, перехід від стихійної міграції до керованої і безпечної в
інтересах різних територій і всієї країни загалом, безперечно, потребує, з одного боку, врахування
відповідних суспільних настроїв, що можуть завадити переміщенню людських ресурсів, а з другого, –
зміни цих настроїв відповідно до цілей міграційної політики держави. У свою чергу, ця політика має
спиратися на розуміння й схвалення в суспільстві. У протилежному випадку міграція може стати ще
однією причиною суспільного розколу, який проявляється не тільки на рівні непорозуміння між
корінним населенням і тими, хто приїздить, а й між самими громадянами через розбіжність їхніх
поглядів на це питання [13: 28–29].
Нині актуалізується проблема й боротьба з нелегальною міграцією та впровадження ефективних
систем управління міграційними процесами. Потрібно боротися не з самим явищем міграції, а з його
неврегульованістю. Часто дії країн прийому мігрантів не є послідовними: ускладнюючи імміграційні
законодавства і можливість іммігрувати до країни, вони одночасно проводять періодичні легалізації, які
сприяють новим потокам мігрантів, у тому числі нелегальним. Говорячи про неконтрольовану
імміграцію, слід мати на увазі, що це комплексний і багатосторонній процес. Відповідно, політичні
заходи, спрямовані на боротьбу з цим явищем, мають охоплювати широкий спектр сфер, в тому числі
політику в області безпеки, зовнішню політику, імміграційну і соціальну.
Важливим елементом управління повинна стати інтеграція мігрантів, у ході якої вихідці з інших країн
та їхні нащадки перетворюються на органічну складову суспільства. Інтеграція передбачає участь індивідів
у таких функціональних підсистемах суспільства, як економіка, політика, охорона здоров’я, культура,
освіта, виховання, а також у розподілі результатів їхнього функціонування. Новоприбулий мігрант має
успішно вирішити низку проблем, насамперед, знайти місце роботи, яке забезпечить стабільний дохід і
шансами кар’єрного зростання, підшукати житло, отримати доступ до установ охорони здоров’я,
включитися в систему пенсійного страхування і забезпечення старості, отримати права і можливості
ефективно відстоювати власні інтереси, підвищувати професійну кваліфікацію, яка може змінити життєві
шанси й індивідуальну кар’єру.
Для розробки заходів з поліпшення інтеграції мігрантів у сучасному динамічному світі необхідно
мати певні індикатори інтеграційних процесів, які повинні містити критерії для визначення ''успішної''
інтеграції: доступ до ринку праці, освіти, можливість возз’єднання з сім’єю, довгострокового
перебування, участі в політичному житті країни, отримання громадянства, захисту від дискримінації і т.
ін. Проте сучасні підходи та стратегії на національному рівні нерідко засвідчують, що за терміном
''інтеграція'' нерідко ховається примусова асиміляція у приймаюче суспільство. Хоча обов’язковість
проходження інтеграційних програм в дійсності й має певні ознаки примусовості, але, безперечно, вони є
необхідними для подальшого входження іммігрантів у приймаюче суспільство за принципом балансу
компромісів. Шляхом ознайомлення мігрантів із вимогами суспільства і поступового навіювання їм
відчуття належності до нього, інтеграція може позитивно впливати на бажання мігрантів дотримуватися
правил приймаючого суспільства та активно брати участь в його громадському житті.
Висновки. Інтенсифікація та розмаїття форм міграції ставлять нові виклики перед інтеграційною
стратегією, прийнятою європейськими країнами. Реалізація загальних принципів інтеграції – збереження
культурного розмаїття з прийняттям спільних норм і цінностей – у реальності не має успіху через
суперечливість підходів та відсутність дієвих механізмів. Нездатність національних держав адекватно
реагувати на ситуацію у сфері міграції спричинила глобальну міграційну кризу, яка проявляється у
посиленні ксенофобії і мігрантофобії в західних країнах; кризі режиму регулювання міграції і провідних
європейських інституцій; конфлікті між гарантіями прав людини в міграційній сфері та національними
інтересами; надмірній політизації міграційних проблем і зростанні їхньої ролі в європейських і
міжнародних відносинах загалом. Політика мультикультуралізму, яка мала стати відповіддю
національної держави на зміну етнодемографічної структури населення, орієнтуючись на
неприпустимість виключення особи з соціальних систем на культурній підставі, дозволяє лише створити
передумови для успішного включення іммігрантів у національну соціальну державу. Інтеграція мігрантів
в європейські суспільства передбачає їхню активну участь в економічному житті, політиці, системі
охорони здоров’я, культури, освіті та інших. Необхідне використання насамперед регулятивних, а не
заборонних засобів відносно міграції, скорочення стимулів, які сприяють цьому процесу.
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Гёкхан Д. Современные миграционные процессы: проблема адаптации и интеграции мигрантов в
объединенной Европе.
В статье исследуются миграционные процессы и социокультурные изменения, происходящие на
протяжении последних десятилетий в объединенной Европе, взаимоотношения мигрантов и беженцев с
местным населением европейских стран; осмысливаются стадии адаптации мигрантов в новую среду и
интеграционные процессы, влияние мусульманских эмигрантских общностей на западноевропейские
общества, а также интеграционная политика, которая проводится правительствами стран-членов
Евросоюза относительно выходцев из стран Ближнего Востока и Африки.
Ключевые слова: миграция, мигранты, адаптация, ассимиляция, интеграция, идентификация,
миграционная политика, мультикультурализм, объединенная Европа.
Giokhan D. Modern Migration Processes: Problems of Adaptation and Integration of the Emigrants in the
United Europe.
The article deals with problems of adaptation and integration of migrants and refugees in the United Europe
under conditions of inter-civilizational character of movements. Intensification and diversity of migration
establish new challenges to the integration strategy adopted by European countries. Implementation of the
general principles of integration with cultural diversity and the adoption of common rules and values is not
successful in reality because of the inconsistency of approaches and lack of effective mechanisms. The inability
of national states react adequately to massive influx of Muslim immigrants and refugees to European countries
led to the global migration crisis that manifests itself in crisis mode of migration management and leading
European and international institutions; the conflict between guarantees of human rights in the area of
migration and national interests, excessive politicization of migration issues and increase of their role in
European politics, strengthening of xenophobia and migrantofobia in accepting societies, conflicts in the form of
riots involving immigrants from "third" world and strengthening of nationalistic mood among local people. The
policy of multiculturalism, which had to become a nation-state response to changing ethnic and demographic
structure of the population, focusing on the unacceptability of social exclusion of persons on cultural grounds
can only create the conditions for successful integration of immigrants into the national welfare state. The
article proves the necessity of developing a new integration policy aimed at the organic inclusion in Western
European society of migrants from the Middle East and Africa that would provide their participation in such
functional subsystems of society, economics, politics, health, culture, education, etc. and in the distribution of the
results of their functioning. Also it is summarized that it is primarily requires the use of regulatory but not
restrictive means regarding migration, reducing incentives that contribute to this process.
Key words: migration, migrants, adaptation, assimilation, integration, identification, migration policy,
multiculturalism, United Europe.
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ДИСКУРС ЯК ПРОТИВАГА МОВНИМ МАНІПУЛЯЦІЯМ МАС-МЕДІА
У статті розкрито зв’язок між мовною маніпуляцією мас-медіа та конфліктними ситуаціями;
важливість дискурсу як противаги мовним маніпуляціям мас-медіа. Визначено дискурс та філософськорелігійний діалог вищими формами комунікативної дії, які покликані відновити порозуміння в
суспільстві, порушене в процесі комунікації. Обґрунтовано необхідність дискурсу та діалогу на високому
культурному, етичному, правовому рівнях для знаходження взаєморозуміння у міждержавній,
суспільній, побутовій, сімейній та міжособистісній комунікації.
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Постановка проблеми. Інформаційні війни як складова гібридних воєн, військові конфлікти, акти
тероризму, незгоди в обговореннях новин у соціальних мережах, між колегами, між сусідами, сімейні
конфлікти – негативізм у комунікативній дії. Різнополюсний розвиток соціокультурних світоглядних
парадигм призводить до інакшості особистостей та суспільств, що нерідко зумовлює непорозуміння між
ними та конфлікти. Мовна маніпуляція мас-медіа суспільною свідомістю є одним з чинників негативного
впливу, яка часто породжує непорозуміння та конфліктні ситуації. Реальним виходом з такого становища є
дискурс та діалог між суб’єктами комунікації.
Метою статті є визначення дискурсу та філософсько-релігійного діалогу як противаги мовним
маніпуляціям мас-медіа.
Актуальність дослідження. Пошук точок дотику у вирішенні конфліктів різного локального рівня,
почасти спровокованих за допомогою маніпулятивних технологій мас-медіа, – першочергова необхідність
дискурсивного та діалогового взаєморозуміння. Шляхи вирішення питань примирення та взаємне
толерантне відношення лежать у площині дискурсу та філософсько-релігійного діалогу, які мають за мету
недопущення поглиблення кризи.
Проблема комунікації є міждисциплінарною. Вона досліджується спеціалістами у галузях філософії
(К. Апель, М. Вебер, Ю. Габермас, Л. Кольберг, Д. Остін, Д. Сьорль, А. Щербина), соціальної комунікації
(О. Дзьобан, В. Іванов, Г. Почепцов, В. Різун, О. Холод), психології (І. Булах, Т. Зайчикова), соціології
(Б. Берельсон, Г. Лассуела, Н. Лейтес).
Основна частина. Мова – основний комунікативний інструмент у різнорівневому спілкуванні
соціальних суб’єктів. Роль мови цією функцією не обмежується. Мова – це й спосіб упорядкування
свідомості, мислення індивіда. Вона є також сутнісною ознакою культури та менталітету суспільства і
чинить безпосередній вплив на суспільну свідомість, загалом на буття індивіду та соціуму.
Проаналізуємо погляди науковців на проблему мовної комунікації та виникнення конфлікту. Відомий
український громадський діяч та мовознавець першої половини ХХ ст. І. Огієнко наголошував: "Мовне
винародовлення призводить до морального каліцтва, а воно – найродючіший ґрунт для різних злочинів"
[1: 15]. Німецький мовознавець В. Гумбольдт зазначав: "Різні мови… є різними світоглядами…
уважне вивчення мови повинно включати в себе все, що історія й філософія пов’язує із внутрішнім світом
людини" [1: 15]. На думку Р. Блакара, "…використання мови може впливати на емоційну атмосферу в
суспільстві, яка створюється між учасниками акту комунікації, чи, можливо, визначає відсутність такої
атмосфери" [2: 114].
З вищенаведеними висловлюваннями погоджуються й науковці-юристи А. Бандурка і В. Друзь:
"…слова чи мова в цілому широко використовуються як для розв’язання конфлікту, так і для його
створення" [3: 160]. Сучасний український філолог М. Зубков стверджує: "Лише для тих, хто знає мову,
вона є засобом спілкування, ідентифікації, ототожнення в межах певної спільноти. Для тих, хто її не знає
зовсім або знає погано, вона може бути причиною роз’єднання, сепарації, відокремлення, конфліктів і
навіть ворожнечі" [1: 27]. Кожен з учасників комунікативної дії повинен розуміти певне повідомлення.
Високий рівень мовної культури має за мету високий рівень взаєморозуміння між комунікаторами.
Поділяючи вищенаведені твердження щодо взаємозв’язку між мовною комунікацією та рівнем
конфліктності, доходимо висновку про важливість якісного рівня мовної комунікації.
Видатний філософ сучасності Ю. Габермас обґрунтовує теорію про те, що комунікативна дія
відбувається у живій та нормативно забезпеченій мовній грі. Консенсус, що супроводжує діяльність людей,
стосується як запропонованого змісту висловлювань, так і думок, намірів; як інтерсуб’єктивно значущих
взаємно очікуваних вчинків, що супроводжують наші висловлювання, так і норм [4: 85]. Науковець
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стверджує, що "…мовна гра відбувається нормально, коли діючий та промовляючий суб’єкт будує свої
висловлювання так, що він: а) може інтенціонально повідомляти і відповідно розуміти прагматичний сенс
міжособових відносин (які можна вербалізувати у мовних актах); б) може інтенціонально повідомляти і
відповідно розуміти значення, сенс об’єктивованих у реченнях змістів висловлювань; в) не ставить під
сумнів претензії на значущість тих думок, що перебувають у процесі комунікації; г) може визнавати
претензії на значущість кожної норми дії, що виникає залежно від обставин" [4: 85–86].
За умови недотримання встановлених правил ведення "мовної гри" можливе виникнення мовної
маніпуляції. Процес маніпулювання може відбуватися на емоційному рівні, за допомогою використання
стереотипів, навішування тавра, приховування або спотворення інформації, надання слову нових значень,
зміни асоціативного поля слова, нагнітання ненормативної лексики, використання декількаразового
повторення інформації для закріплення необхідного ефекту впливу на адресата та інше. Мислення людини
страждає від процесу маніпулювання.
Дискурс, за Ю. Габермасом, – це здатність ставити на обговорення, піддавати критиці соціальне буття
та знаходити точки дотику у вирішенні конфліктів. Вищою формою комунікативної дії є дискурс, який
покликаний відновити взаєморозуміння в суспільстві, порушене в процесі комунікації: "...саме в дискурсі
ми намагаємося шляхом обґрунтування знову домогтися угоди, що стала проблематичною у
комунікативній дії; в цьому разі я говорю про дискурсивне взаєморозуміння. Взаєморозуміння і має на меті
подолати ситуацію, що виникла через проблематичність претензій на значення. ‹…› взаєморозуміння веде
до дискурсивно спричиненої, обґрунтованої згоди" [4: 85].
Філософ наголошує на важливості мови як дискурсу: "Дискурсивне обґрунтування перетворює
тлумачення на інтерпретацію, твердження на пропозицію, пояснення на теоретичне пояснення і
виправдання на теоретичне виправдання. З цією метою ми мусимо перейти від мови, яка є комунікативною
дією, до мови як дискурсу" ‹…› Дискурс "слугує обґрунтуванням проблематичних претензій на значення
думок та норм" [4: 87], тобто виключення мовних маніпуляцій із процесу мовної комунікації.
Важливу роль у сприйнятті та інтерпретуванні повідомлень відіграє свідомість індивіда, яка має певні
стереотипи, за допомогою котрих він співвідносить смисли інформації. Унікальність та специфічність
свідомості особи відображається у процесі мовної комунікації. При здійсненні комунікативного процесу
необхідне досягнення взаєморозуміння, від чого й залежить рівень культури спілкування суб’єктів. Метою
комунікативної дії між різними соціальними суб’єктами, за Ю. Габермасом, є досягнення взаєморозуміння.
Беззаперечною у позитивному комунікативному процесі суб’єктів є довіра. Вона зберігається за умови
дотримання правових, моральних, соціальних чинників регуляції поведінки членів суспільства.
Щоб процес дискурсу не набув відтінків маніпуляції, перед суб’єктами комунікації стоїть питання
уникнення неправдивої інформації та важливості максимальної істинності подачі її. Д. Болінджер слушно
зазначає, що істина – це проблема лінгвістична, оскільки комунікація без істини просто неможлива [5: 41].
"Істина (правда) – це така властивість мови, яка дає нам можливість інформувати один одного" [5: 29].
Науковець констатує, що "можливості обману перейшли межу допустимого. …все те, що може бути
використано сторонами, які перебувають в комунікації, для засмічення каналу спілкування, і не є при
цьому результатом випадковості, є неправда" [5: 30].
Мовний вплив мас-медіа на свідомість аудиторії може здійснюватися у двох формах – відкритій та
прихованій. Мовна маніпуляція є прихованим мовним впливом на адресата з метою введення його в оману
стосовно замислу чи змісту промови; своєрідною владою над людиною, яка проявляється в нав’язуванні
рішення, яке може не збігатись чи входити в протиріччя з її поглядами, інтересами або цінностями. С. КараМурза вважає, що метою маніпулятора є "…дати нам такі знаки, щоб ми, вбудувавши ці знаки в контекст,
змінили образ цього контексту в нашому сприйнятті" [6: 30–31].
Насиченість неправдивою інформацією контенту сучасного інформаційного продукту російських масмедіа щодо України дає підстави говорити про процес маніпулювання свідомістю аудиторії. Нагнітання
негативізму в споживачів інформації призводить до підвищення рівня напруженості та конфліктності в
процесі комунікації. Як приклад мовної маніпуляції свідомістю російської аудиторії можна навести
діяльність журналістів Д. Кисельова [7] та В. Соловйова: "Война в центре Европы никогда не
заканчивалась просто так – лёгкими поцелуйчиками в шею"; "…наиболее оголтелые – это люди
Коломойского. Это значит, что можно ждать в Киеве такого бенца(!), что вся Европа посмотрит и скажет:
"А с кем мы вообще имеем дело?"; "не просто агрессия, но опять нацистские призывы, опять тень Бандеры
и Шухевича, опять карательные батальоны, опять на политую кровью молодогвардейцев землю Донбасса
приходит нацистская угроза..." [8].
Для мінімізування конфліктних ситуацій, які можуть бути наслідком маніпулювання мас-медіа
свідомістю аудиторії, необхідне широке висвітлення правдивої інформації та розвиток дискурсу між
державними гілками влади та населенням. Маємо процес налагодження дискурсу в сучасному
українському суспільстві. Сучасне технологічне забезпечення суспільного дискурсу – соціальні мережі в
Інтернеті, урядові сайти з вільним доступом до контенту. Також необхідне постійне інформування широкої
аудиторії старшого покоління, яке не користується сучасними засобами масової комунікації (зокрема,
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мережі Інтернет), через класичні мас-медіа – телебачення, радіо, друковані засоби масової інформації.
Важливе підвищення рівня медіакультури всього населення та розроблення комунікативних стратегій для
підвищення якісного рівня суспільних дискурсів.
На значущість однієї з форм мовної комунікації – діалогу звернув увагу вітчизняний науковець
С. Кримський: "Декретом XXI століття є ідея святості особистості та ідея діалогу. ‹…› Діалог цікавий саме
тим, що він ставить завдання доказати не те, що твій опонент неправий, а довести, що ми обоє належимо до
деякої третьої царини істини, яка і є для нас верховною цінністю" [9].
Необхідність проведення філософсько-релігійного діалогу для миру і спокою у світовому масштабі
набуває неабиякої актуальності. Є розуміння розвитку цього важливого процесу і в Україні. Діалоги про
можливості об’єднання різних християнських конфесій і початок формування єдиної помісної церкви
ведуть українські політичні та релігійні діячі, науковці, широка громадськість: православні, греко-католики
і римо-католики; над теологічними основами єднання міркують священнослужителі й релігієзнавці. Ми
солідарні з думкою І. Ільтьо, що ця тема є надзвичайно місткою, вона стосується не лише православнокатолицького діалогу, а й діалогу серед самих православних та серед самих католиків [10].
Українські мас-медіа беруть активну участь у висвітленні діалогу та створенні необхідного та
актуального дискурсу для широких кіл громадськості. Муфтій Духовного управління мусульман України
УММА С. Ісмагілов зазначає, що "…Україна, незважаючи на позицію чиновників, випереджає Євросоюз в
організації міжконфесійної згоди". ‹…› В країні немає ісламофобії, ненависті до мусульман, у тому числі до
мігрантів. Він наголошує, що в українському суспільстві "…дуже легко вести діалог. У нас немає гетто і
немає терористичних актів" [11]. Голова синодального відділу соціального служіння Української
православної церкви (Київського патріархату) архієпископ Сергій (Горобцов) наголошує на тому, що
"…ми, українці, повинні єднатись у духовному напрямку, робити все можливе і неможливе, що нас
об’єднує, і тоді ми покажемо всім, що ми є справжні християни" [10]. Наразі ідея про внутрішнє українське
єднання є своєчасною та актуальною.
Висновки. Якісний рівень мовної культури передбачає високий рівень взаєморозуміння між
комунікаторами. Існує взаємозв’язок між рівнем мовної комунікації та рівнем конфліктності. Насиченість
неправдивою інформацією контенту сучасних мас-медіа дає підстави говорити про процес маніпулювання
суспільною свідомістю аудиторії. Нагнітання негативізму в споживачів інформації призводить до
підвищення рівня конфліктності в процесі комунікації. Вищими формами комунікативної дії є діалог та
дискурс. Вони покликані відновити взаєморозуміння в суспільстві, порушене в процесі комунікації. Мета
дискурсу та філософсько-релігійного діалогу – консенсус між суб’єктами комунікації. Відтак дискурс та
філософсько-релігійний діалог є противагою мовним маніпуляціям.
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Зайко Л. Я. Дискурс как противовес языковым манипуляциям масс-медиа.
В статье раскрыты связи между языковой манипуляцией масс-медиа и конфликтными ситуациями;
важность дискурса как противовеса языковым манипуляциям масc-медиа. Определены дискурс и
философско-религиозный диалог высшими формами коммуникативного действия, которые призваны
восстановить взаимопонимание в обществе, нарушенное в процессе коммуникации. Обоснована
необходимость дискурса и диалога на высоком культурном, этическом, правовом уровнях для
нахождения взаимопонимания в межгосударственной, общественной, бытовой, семейной и
межличностной коммуникации.
Ключевые слова: дискурс, субъекты коммуникации, языковая манипуляция, масс-медиа, общественное
сознание, конфликт, истина.
Zaiko L. Ya. Discourse as Opposition to Language Manipulation of the Mass Media.
Information war as a part of hybrid wars, armed conflicts, global terrorism, confusion about the election
process, discussions of social news in the networks, between colleagues, between neighbours, family conflicts,
etc. are the realities of being in the world. Diversified social and cultural development of philosophical
paradigms leads to otherness of individuals and societies, and as a result to misunderstandings and conflicts
between them. A significant negative contribution to this state of a society is made by a language manipulation
of public opinion of the media. The real way out is a dialogue between the subjects of communication. The
article deals with the importance of discourse as opposition to language manipulation of the mass media and
focuses on the meaning of language manipulation of the media when a conflict occurs. Discourse and
philosophical-religious dialogue is defined as the highest form of communicative action, which aims to restore
mutual understanding in a society raised in the communication process. The necessity of dialogue and discourse
on the high cultural, ethnic, legal levels for consensus searching in relations in the international, public,
domestic, family and interpersonal communication.
Key words: discourse, subjects of communication, language manipulation, the mass media, public awareness,
conflict, truth.
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ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЯК ОСНОВА СТАНОВЛЕННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕЛІТИ
У статті розглянуто патріотичне виховання як складову процесу формування нової якості української
національної еліти в умовах неконвенційних форм ведення військових конфліктів. Наголошується на
необхідності трансформації змісту патріотичного виховання української молоді і військовослужбовців,
формування виховного ідеалу як мети патріотичного виховання, що включає бажані риси характеру
українських військовослужбовців (патріотизм, релігійність, моральність, принциповість, мужність,
чесність, гуманність, солідарність, дисциплінованість, працелюбність). Також мова йде про важливість
системності виховного процесу як необхідного принципу виховної діяльності.
Ключові слова: українська національна еліта, патріотичне виховання, системність виховного процесу,
виховний ідеал, морально-вольові якості військовослужбовців.
Вступ. З часу здобуття незалежності українське суспільство намагається подолати наслідки перебування
в складі інших держав, насамперед Російської імперії та СРСР. На різних рівнях існування українського
соціуму відбувається активний пошук перспективних моделей розвитку. Це стосується і сфери освіти і
виховання. Особливої актуальності проблема патріотичного виховання в українському суспільстві набуває
на етапі новітньої російської агресії щодо нашої держави в 2014-2016 рр. Прагнення України до розбудови
демократичного суспільства на засадах неолібералізму як світоглядної основи розвитку країн Західної
Європи, США, Канади та Японії наштовхнулися на жорсткий спротив Росії з її орієнтацією на розбудову
Євразійського економічного і соціокультурного простору. Однак сама ідея входження України в
євразійський політико-економічний простір не тільки підважує українську національну й соціокультурну
ідентичність, а в перспективі й загрожує прямою втратою державної незалежності.
У свою чергу й бездумна орієнтація лише на ліберальні моделі розвитку суспільства в реаліях сьогодення
містить значні ризики. З цього приводу український дослідник О. Полисаєв зауважує, що ліберальна модель
розбудови суспільства не може сприйматися як оптимальна, та не здатна дати адекватну відповідь на
виклики часу в сучасному українському суспільстві. Адже розпад СРСР зумовив не лише зміну духовних
пріоритетів, а й необхідність формування формотворчої державницької парадигми, заснованої на довірі та
повазі до власних державних інституцій. А цементуючим фактором таких процесів є, перш за все,
національна еліта, на яку покладається особлива відповідальність, корельована потребою у високому
моральному авторитеті [1: 76].
Ступінь розробленості проблеми. Тривалий час науково-теоретичні розробки військово-патріотичного
виховання зосереджувались переважно у сфері педагогіки. Саме до таких досліджень належать роботи
В. Батмазова, В. Бачевського, А. Катукова, В. Корженка. Деякі аспекти виховання військовослужбовців
стали предметом дослідження І. Вашкевича, Г. Горського, С. Максимова. В українській науковій літературі
проблемам військово-патріотичного і військово-правового виховання присвячені роботи В. Бебика,
М. Бойченка, Г. Ващенка, М. Головатого, Є. Головахи, М. Козловця, В. Москаленка, П. Онищука,
О. Полисаєва, П. Сауха. Незважаючи на увагу науковців до проблеми патріотичного виховання в армії,
дослідження впливу військово-патріотичного виховання на становлення національної еліти не стало
предметом системного соціально-філософського аналізу.
Метою дослідження є аналіз впливу військово-патріотичного виховання на формування української
національної еліти в контексті суспільних трансформацій в добу глобалізації.
В сучасних умовах становлення української національної еліти неможливе без реформування і
модернізації такої суспільної інституції як армія. Саме військовослужбовці Збройних Сил України мають
сьогодні беззаперечний моральний авторитет в суспільстві, здобутий в 2014 – 2015 рр., коли героїчними
зусиллями армії було зупинено російську агресію на Сході України. Тому виховання почуття патріотизму у
військовослужбовців та курсантів військових навчальних закладів має бути не тільки особливим напрямком
освітньо-виховного процесу, а й продуманою ефективною державною стратегією щодо формування нової
відповідальної української еліти.
Зауважимо, що якраз відсутність національно зорієнтованої патріотичної еліти стала основною
причиною перманентних суспільно-політичних та економічних криз в українському суспільстві після
здобуття незалежності. З одного боку, партійна прокомуністична номенклатура, яка обійняла ключові
державні посади в Україні, не була ні інтелектуально, ні морально, ні з точки зору патріотизму готовою до
розбудови новоствореної державі. З другого боку, жодної іншої організованої політичної еліти в Україні
© Ковтун Ю. В., 2016
49

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка

початку 90-х років ХХ ст. фактично не було. За умови фактичної відсутності національної еліти в Україні
означеного періоду, слід нагадати, що в багатьох країнах саме вихідці з військової верстви ставали
видатними державними діячами: Наполеон Бонапарт і Шарль де Голль у Франції, Вінстон Черчілль у
Великій Британії, Аріель Шарон в Ізраїлі, Юзеф Пілсудський у Польщі.
Однією з провідних соціальних функцій національної еліти є її здатність до вироблення, селекції і
ретрансляції системи світоглядних функцій. Більше того, функції еліти, на думку М. Бойченка, якраз і
полягають в умінні ієрархізувати цінності, а специфіка кожної конкретної еліти полягає в тому, які саме
цінності і яким саме цінностям підпорядковуються [2: 28]. До схожої позиції схиляється й Г. Ващенко,
розглядаючи проблему виховання української молоді і формування у вольової особистості цілісної ієрархії
цінностей: "Зрозуміло, що жертвенне служіння Богу і суспільству не забезпечує людині великих
матеріальних благ; навпаки, вона іноді вимагає відмовлення від них на користь ближніх, що терплять
нужду… Справжнє щастя у високих духовних радощах, в піднесенні душі, в моральному задоволенні від
свідомості виконаного обов’язку… Такі радощі дають людині силу спокійно терпіти всякі матеріальні
нестатки, а на вищих ступенях навіть фізичні муки і спокійно зустрічати смерть" [3: 89]. Без здатності до
самопожертви, до дотримання обов’язку перед іншими важко уявити характер військовослужбовця,
головною метою якого є захист Вітчизни. З цього приводу слід згадати високу жертовність і героїзм
українських воїнів під час оборони Донецького аеропорту та військових операцій в Іловайську та
Дебальцевому.
Кожен народ, кожна епоха формують власний виховний ідеал. Так виховним ідеалом у Стародавніх
Афінах була всебічно і гармонійно розвинена особистість, у Спарті – хоробрий, сильний, спритний і
витривалий воїн, у Стародавньому Римі – громадянин, здатний проявити свої здібності і в громадському
житті, і в господарській та військовій діяльності, в США – ініціативна й енергійна людина, яка вміє
поєднувати теорію і практику, в СРСР – "солдат світової революції", безвідмовне знаряддя комуністичної
партії в її боротьбі за світове панування, в сучасному Ізраїлі – патріот, який всі зусилля спрямовує на
зміцнення і захист своєї країни. Тому особливої актуальності в сучасному українському суспільстві набуває
необхідність формування власного виховного ідеалу і вироблення модерної системи патріотичного
виховання.
У контексті визначення мети патріотичного виховання української молоді слід зауважити, що основним
завданням громадянина є служіння соціуму заради досягнення суспільного блага. Ця мета чітко і повсюдно
лунає на військових акціях і парадах: "Служу народу України!" Цим гаслом керувались у своїй діяльності
кращі представники українського народу ще з княжих та козацьких часів, що знайшло своє відображення в
українських піснях і думах. Цю віддану звитяжну службу Вітчизні продовжили воїни Армії УНР, солдати
Другої Світової війни та вояки УПА. Враховуючи сучасну міжнародну ситуацію, Україна, виборюючи свою
незалежність, знову захищає свободу цілого світу. Тому патріотичне виховання з необхідністю слід
доповнювати військовим вишколом української молоді. Це й стане основою досягнення справжньої
незалежності і свободи України.
Разом з цим Г. Ващенко слушно зауважує, що "українська молодь мусить пам’ятати науку минулого й
готуючись до боротьби за самостійну Соборну Україну, разом з тим готуватись до того, щоб навіки
утримати її самостійність". На його думку, для цього необхідним є розуміння важливості національної
єдності і солідарності, що саме незалежна держава забезпечує високий культурний розвиток [3: 99]. Маємо
усвідомлювати й те, що виховання сучасної військової молоді як частини майбутньої української
національно зорієнтованої еліти не може відбутися за декілька років. Події Революції Гідності та війна на
Сході України продемонстрували, що за роки незалежності в Україні формується нове покоління, з
середовища якого й вийде нова українська, насамперед, політична еліта. Інша справа, що сучасна політика
держави щодо виховання ціннісних орієнтацій молоді далеко не відповідає довготривалим інтересам
українського суспільства.
Одночасно й нова українська політична еліта повинна усвідомлювати, що вона має відповідати певним
критеріям. З цього приводу нагадаємо етимологічне значення слова "аристократія", що з грецької
перекладається як "влада кращих". Саме так розумів творчу меншість – аристократію Ю. Липа, для якого
українське суспільне життя постає як безпосередня взаємодія між народом і Провидінням через
відповідальність вождів і окремих громадян за долю народу.
Формування виховного ідеалу як мети патріотичного виховання військової молоді передбачає
загострення уваги суспільства на бажаних рисах характеру військовослужбовців, які зазнають виховного
впливу. Це, перш за все, любов до Батьківщини, релігійність, моральність, пошана до батьків,
принциповість, мужність, чесність, гуманність, солідарність, дисциплінованість, працелюбність,
поміркований аскетизм. Засадничу роль у процесі формування патріотизму відіграє виховання у
військовослужбовців любові до рідної землі. Саме з любові до Батьківщини починається формування
національної свідомості, шанобливе ставлення до свого народу, рідної природи, народних традицій. Воїнпатріот готовий берегти Батьківщину, самовіддано працювати заради її добробуту, боронити її від ворогів і,
коли потрібно, покласти за неї своє життя.
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На чільному місці серед найкращих рис захисника України потрібно поставити релігійність, адже
цивілізаційний розвиток Європи та України відбувався під значним впливом християнства. З християнством
прямо пов’язана культура європейських народів, їх мораль, наука й мистецтво.
У нерозривному зв’язку з релігією перебуває сфера моралі. Історичні факти беззаперечно засвідчують,
що з занепадом релігійності у соціумі завжди занепадає моральність. Достатньо високий рівень
індивідуальної і суспільної моралі українців початку ХХ ст. прямо визначався їх релігійністю. Після
більшовицьких секуляризаційних експериментів в українському суспільстві рівень моральності українців
зазнав химерного викривлення (подвійна мораль, моральний нігілізм, утриманство, пристосуванство).
Досвід патріотичного виховання в суспільствах розвинутих країн Заходу а також аналіз виховного
процесу у збройних силах США, Великої Британії, Франції, Німеччини засвідчують, що поряд з виховною
роботою командирів особливу роль у вихованні військовослужбовців займає інститут капеланів. Саме
військові священники підносять на високий рівень моральний дух сучасних воїнів провідних армій світу.
Наприклад, у Франції інститут капеланів існує з 742 року (часів Карла Великого). Про високий рівень впливу
військових капеланів свідчить і діяльність "єпархії збройних сил Франції", при якій діє комісія з виховання,
що допомагає контролювати самовиховання і моральний стан кожного військовослужбовця [4]. Відтак
одним з нагальних завдань, які стоять перед сучасною українською державою, є не тільки законодавче
врегулювання статусу капеланів, а й організація системи їх функціональної підготовки в освітніх закладах
України.
Визначальною рисою ефективного виховання молоді є виявлення поваги дітьми до старшого покоління,
насамперед батьків. Образ родини, на думку українського мислителя Ю. Липи, відіграв визначну роль у
становленні такої риси української ментальності – української військовості. При цьому найвищим втіленням
влади в українській військовій традиції є образ отамана-батька. Саме з цим образом ототожнювався
безпосередній військовий очільник. Батько – це той, хто дає підвладному певність, що він є членом роду.
Саме цим пояснюється парадоксальна ситуація на фронтах Першої світової війни, коли в українських
частинах навіть молоді прапорщики "батькували" над бородатими "хлопцями"-вояками [5: 148]. Ідея
беззаперечного підкорення батьківській владі знаходить відображення і в козацьких думах, де непослух
батькам вважався чи не за найстрашніший злочин у суспільному житті людини.
Поняття "батька" в українській військовості, підсумовує Ю. Липа, приносить сумління і моральні
підстави порядкування у військовій родині. Батько – носій моральності нації [5: 149]. Глибоку історичну
традицію уособлює й образ Матері. Це і "Матка наша" гетьмана Івана Мазепи й "Україна-Мати" 1917 р.
Внутрішнє відчуття належності до роду в українців простежується і у війську, і вдома. Устрій родини стає
універсальним праобразом буттєвості української соціальної спільноти. Українській молоді, яка готує себе
до захисту Батьківщин, має бути притаманна і така моральна якість, як принциповість. Військовослужбовці
мають керуватись у своєму житті не скороминущими бажаннями, а усвідомленням свого призначення, своїх
обов’язків щодо суспільства і своєї людської гідності. Принциповість органічно пов’язана з мужністю, що
найперше проявляється в збройній боротьбі за свою країну. Тому, коли йдеться про мужню людину, у нашій
пам’яті несвідомо з’являється образ хороброго воїна, який сміливо й жертовно виступає проти ворогів.
Мужність потрібна і в умовах мирного життя, коли людині доводиться відстоювати власні переконання. Ще
більшу мужність виявляє людина, яка залишається непохитною перед тортурами, що супроводжуються
обіцянками волі й матеріальних благ. Яскравим прикладом високої мужності стала незламність та стійкість,
виявлені українськими солдатами й офіцерами в полоні проросійських бойовиків "ЛНР-ДНР".
Важливою моральною якістю військовослужбовця є чесність. Це, перш за все, чесність у виконанні своїх
обов’язків. В житті та на службі чесна людина завжди йде прямим шляхом, засуджуючи інтриганство та
підступність. Необхідною морально-вольовою якістю воїна у всіх арміях світу є дисциплінованість, яка
ґрунтується на усвідомленні своїх обов’язків. Дисципліна, в першу чергу, потрібна у збройній боротьбі. Без
цієї риси військо не буде єдиним колективом, що зможе виконати поставлені командуванням завдання.
Втрата дисциплінованості приводить до втрати боєздатності військових підрозділів. Тісно пов’язаною з
дисциплінованістю в армії є й працьовитість військовослужбовців. Праця військового супроводжується
необхідністю постійного удосконалення своїх навичок поводження зі зброєю, військовою технікою,
покращенням фізичної форми. Нагадаємо, що знаменита мережа римських доріг була свого часу збудована
легіонерами Стародавнього Риму. Залучення до праці римських легіонерів дозволяло в мирні періоди не
тільки зміцнити військову дисципліну, а й підтримувати тісний зв’язок армії з суспільством.
Нарешті, дуже важливою і бажаною морально-вольовою якістю військовослужбовця є поміркований
аскетизм. Стриманість у побуті, помірність у сфері чуттєвих прагнень і бажань у своїх воїнів прагнули
виховати як давньогрецькі спартанці, так і очільники постіндустріальних держав глобалізованого світу.
Принцип поміркованого аскетизму в українській духовній традиції перегукується з концепцією "розумної
бідності" Г. Сковороди. Згідно з нею, людина має мати рівно стільки матеріальних благ, скільки необхідно
для її гідного існування у суспільстві.
Патріотичне виховання військової молоді та військовослужбовців має здійснюватись системно в руслі
процесу соціалізації особистості. Системність патріотичного виховання військовослужбовців базується на
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принципі тяглості виховного процесу на різних етапах соціалізації. Патріотичне виховання в родині
поєднане з виховним процесом у закладах дошкільної освіти. Після дитячого садка естафету навчання і
виховання переймає школа. Однак, в сучасному інформаційному суспільстві з шаленим темпом життя школа
і вищі навчальні заклади перетворюються виключно на освітні заклади, які лише ретранслюють знання,
часто нехтуючи виховною функцією. Тому українська держава в сучасних умовах має виступати не тільки в
ролі замовника підготовки фахівців для різних сфер господарства, а й мусить опанувати роль контролера
результатів виховного процесу, підготувати виважений перелік національних і державних свят та церемоній,
використовуючи давні військові традиції та наповнюючи їх новим змістом.
Ключову роль у процесі патріотичного виховання відіграє і особа вихователя, який повинен бути зразком
для молоді і мати беззаперечний авторитет. Водночас держава має сприяти залученню до виховного процесу
не тільки героїв Майдану, офіцерів і солдатів АТО, а й добровольців і волонтерів, які репрезентують новий
тип вихователя і зразок для наслідування.
Враховуючи ситуацію в Україні, відкритий військовий конфлікт з Росією, доцільним є відновлення в
повному обсязі у середній школі викладання дисциплін з допризовної військової підготовки молоді. У
навчальному і виховному процесі має зростати й роль військових ліцеїв, які готують своїх вихованців до
вступу до вищих навчальних закладів військового профілю. Саме в них а також на військових кафедрах
цивільних університетів, під час строкової служби в лавах Збройних Сил України відбувається підготовка
майбутніх військовослужбовців української армії. Необхідним є й перегляд якості і змісту гуманітарних
дисциплін, що викладаються майбутнім військовослужбовцям, доповнення його новими темами та
дисциплінами, які мають україноцентричний характер. Йдеться, насамперед, про історію українських
визвольних змагань, українських військових формувань часів козаччини, УНР 1917-1921 рр., боротьбу
українського народу проти більшовицького режиму та антилюдських "експериментів" радянської влади
(Голодомор 1932-1933 рр., сталінські масові репресії), визвольну боротьбу Української Повстанської Армії,
дисидентський рух та ін. Важливого значення у процесі патріотичного виховання набуває й викладання
спеціальних історичних дисциплін – української геральдики і вексилології, фалеристики, нумізматики та
уніформістики.
Непересічна роль у патріотичному вихованні належить і діяльності дитячих і молодіжних організацій.
Українському суспільству варто використовувати досвід українських та світових молодіжних організацій
щодо патріотичного виховання, які виникли на початку ХХ ст. Саме в цей період в суспільствах провідних
країн світу поширюється думка, що школа вже не може повністю забезпечити всебічний розвиток молодої
людини, формування рис відповідального громадянина та належний рівень патріотичного виховання. Для
досягнення цієї мети слід залучати молодь ще з шкільної лави до активної участі в громадському житті.
Саме тоді в англійських освітніх колах виникає ідея дитячих республік, організацій, де школярі і молодь
через свої об’єднання, наближені до державних і громадських установ, намагаються самостійно вирішувати
свої проблеми. Найвідомішою з них стала всесвітньо відома організація бойскаутів, заснована у 1908 році
генералом Р. Бейден-Пауеллом.
Подібна за структурою і змістом діяльності організація "Пласт" була заснована і в Україні, зокрема в
Галичині в 1911 році. У Наддніпрянській Україні створення патріотичних молодіжних організацій
активізувалось в роки Української революції 1917 року та визвольних змагань 1918-1921 рр. Про високий
рівень патріотизму свідчить героїчна й жертовна боротьба української молоді за незалежність України в
боях під Крутами і Базаром. Великого розмаху набула й діяльність Спілки Української Молоді, створеної в
1925 році та відродженої в Україні в 1989 році. Подібно до "Пласту" СУМ ставить за завдання національнопатріотичне виховання української молоді. Якщо пластуни – це шкільна молодь віком від 8 до 18 років, то
СУМ охоплює студентську молодь до 25-30 років. Це впливає і на методи патріотично-виховної діяльності
щодо цих категорій молоді.
Система патріотичного виховання молоді, що здійснюється в родині, загальноосвітніх середніх та вищих
навчальних закладах, у військових навчальних закладах та молодіжних організаціях, має підкріплюватись й
інформаційною підтримкою засобів масової інформації та кіноіндустрії. Саме вони мають сприяти
вихованню в молоді на рівні індивідуальної і суспільної свідомості почуття патріотизму, відповідальності,
дисциплінованості, чесності та мужності.
Висновки. Патріотичне виховання належить до найважливіших і найнеобхідніших функцій держави. У
своєму змісті воно має містити цілісну систему діяльності, спрямовану на відродження в суспільстві почуття
патріотизму та формування у молоді високих морально-вольових якостей. Патріотичне виховання як
системний і взаємоузгоджений виховний вплив родини, закладів освіти, науки та культури, органів держави,
Збройних Сил України, політичних партій, молодіжних та громадських організацій, спрямоване на
формування у військовослужбовців високої патріотичної свідомості, вірності Батьківщині, рішучості стати
на захист української держави.
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Ковтун Ю. В. Патриотическое воспитание военнослужащих как основа формирования украинской
национальной элиты.
В статье рассматривается патриотическое воспитание как составляющая процесса формирования
нового качества украинской национальной элиты в условиях неконвенциональных форм ведения военных
конфликтов. Обращается внимание на необходимость трансформации содержания патриотического
воспитания украинской молодёжи и военнослужащих, формирования воспитательного идеала как цели
патриотического воспитания, который включает в себя желаемые черты характера украинских
военнослужащих (патриотизм, религиозность, моральность, принципиальность, мужество, честность,
гуманность, солидарность, дисциплинированность, трудолюбие). Также речь идёт о важности
системности воспитательного процесса как необходимого принципа воспитательной деятельности.
Ключевые слова: украинская национальная элита, патриотическое воспитание, системность
воспитательного процесса, воспитательный идеал, морально-волевые качества военнослужащих.
Kovtun Yu. V. Military-Patriotic Education as the Basis of the Ukrainian National Elite Establishment.
In the article patriotic education as a compound part of the new national elite formation process in conditions of
unconventional forms of armed conflict is highlighted. It is stated in the research work that Ukrainian national elite
formation is impossible without reform and modernization of the army which has doubtless moral authority in
contemporary Ukrainian society. Teaching military personnel and cadets' patriotism is regarded to be a special
direction of educational process that has to be the basis of effective state strategy of responsible Ukrainian elite
formation as patriotic education belongs to state functions. It includes integrated system of activity aimed at
patriotism revival in society and forming young people of high moral and volitional qualities. Patriotic education is
implemented in the systematic educational influence of a family, educational and cultural institutions, public
authorities, political parties, youth, public and religious organizations, aimed at the formation of high patriotic
consciousness of youth, their loyalty to the Motherland and determination to defend the Ukrainian state. On the basis
of a systematic approach to analyzing the philosophical phenomena the necessity of transformation of the content of
patriotic education of youth and Ukrainian soldiers, educational ideal formation to be the aim of patriotic education
that includes desirable traits of the military (patriotism, religiosity, morality, adherence to principles, courage,
honesty, humanity, solidarity, discipline, diligence, moderate asceticism) is emphasised in the research work.
Key words: Ukrainian national elite, patriotic education, systematic educational process, educational ideal, moral
and volitional qualities of the military.
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ІСТОРІОСОФСЬКИЙ ДИСКУРС ТРАНЗИТИВНОСТІ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА
У статті розглядаються роль і значення історіософського дискурсу для осмислення екзистенційного
буття українців в умовах транзитивності сучасного українського суспільства, аналізуються причини
імітації інтелектуальних дискусій на попередніх етапах вітчизняної історії. Робиться висновок про те,
що якісні перетворення в суспільстві, реальне забезпечення суверенітету України, вихід її на світову
арену не можливі без відродження й оновлення культури історісофського дискурсу, розвитку історикофілософського знання, без ментального переосмислення національного досвіду, цивілізаційного
дозрівання, витворення власної візії своєї держави і світу загалом.
Ключові слова: діалог, дискурс, історіософський дискурс, транзитивне суспільство, національний
дискурс.
''…найважливішим із наших завдань, як національної спільноти,
було, є і буде: пізнавати себе''
Євген Маланюк
Постановка проблеми. Сьогодні Україна переживає найскладніший і найважливіший етап власного
становлення. Він по праву вважається особливим, оскільки характеризується якісними смисловими
зрушеннями у всіх сферах індивідуального й суспільного буття. Процеси новітнього націє- і
державотворення, болісного самоусвідомлення її населенням як власної цілісної спільноти,
пришвидшене дистанціювання країни від міфів та ідеологем комуністичної пропаганди, стеоретипів
тоталітаризму, а отже, і від надмірної колишньої жорсткої залежності українців від державних
регулятивів – ось те, що насамперед характеризує його. Якщо донедавна в українському суспільстві різні
ментальні, етнічні, релігійні і навіть часові моделі життя знаходили можливість для мирного
співіснування, то сьогодні це вже проблематично. Україна підійшла до того вирішального рубежа своєї
історії, коли зростає вага досліджень, покликаних дати історіософське осмислення завдань української
нації в контексті майбутнього, виявити стрижневу лінію історичного розвитку, відшукати єднальну
ланку між минулим, сучасністю і майбутнім.
Аналіз наукових досліджень та публікацій. Феномен, що позначається терміном ''дискурс'' і який
набув філософського звучання завдяки роботам Мішеля Фуко, перебуває в полі зору постійної уваги
науковців. Так, постмодерністський підхід до визначення філософського дискурсу розкрито в
комунікативних теоріях Ю. Габермаса, і В. Гьосле, філософії мови П. Рікера. Вітчизняні вчені
Є. Бистрицький, І. Бичко, В. Горський М. Кисельов, С. Кримський, В. Табачковський, М. Попович,
В. Шинкарук здійснили філософсько-антропологічний дискурс особи та її буття у світі. В. Лук’янець,
А. Козловський, С. Кравченко, В. Малахов, В. Навроцький, Л. Озадовська, С. Пролеєв проаналізували
соціокультурну роль, генезис, характерні особливості наукового дискурсу в українській культурі.
Є. Андрос, О. Панфілов, І. Степаненко, С. Ягодзінський розглянули дискурс як комунікативний вимір
буття людей, спосіб спілкування, обміну інформацією та взаємодії індивідів. Ідеологічну функцію
дискурсу
та
ідентичності
охарактеризували
Л. Губерський,
В. Корабльова,
В. Кремень,
М. Михайличенко. Постнеокласичне осмислення освітнього простору подається у працях
В. Андрущенка, І. Зязюна, К. Корсака, В. Лутая, О. Панфілова, П. Сауха та ін. Дискурс в системі
дослідницьких координат ''ідентичність – глобалізація'' маніфестикують М. Басараб, С. Грабовський,
В. Кремень, О. Романчук, М. Степико, О. Ткаченко. У розвідках з проблем ментальності новітнє
розуміння дискурс подають О. Киричук, Л. Нагорна, О. Рудакевич, О. Стражний. До суспільнополітичного дискурсу в контексті національності як його сутності звертаються К. Галушко, І. Дзюба,
М. Жулинський, О. Забужко, Ф. Канак, Л. Костенко, П. Кралюк, С. Кульчицький, Є. Маланюк,
Т. Нагорняк, В. Панченко, О. Пахльовська, В. Степанков та ін. Динамічні, стрімкі зміни у всіх сферах
суспільного життя, що зумовлені національними й глобальними викликами, актуалізують проблему
дискурсу як пізнання національного буття українців, розуміння суспільно-політичних, соціальних та
культурних процесів сьогодення.
Метою статті є історіософський дискурс національного буття українців в умовах транзитивності
українського суспільтва.
Виклад основного матеріалу. Оскільки феномен дискурсу перебуває в центрі досліджень
представників різних наук, то це породжує своєрідний хаос найрізноманітніших його визначень. Вся
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неоднозначність дефініцій поняття ''дискурс'' може бути зведена до двох основних напрямків. По-перше,
під дискурсом розуміють мовну конструкцію, що послідовно розгортає судження, виражене в доказі чи
поняттях (наприклад, будь-який науковий текст). По-друге, це – певна сукупність комунікативних актів,
якою може бути діалог, розмова, бесіда [1: 143].
Дискурс – це єдність мовленнєвої практики (діалогу, полілогу, інтеракції між його учасниками) і
контексту (середовища, місця, топосу) її розгортання, зустрічі та взаємодії його учасників –
представників певних культур. Вітчизняні дослідники В. Лук'янець, О. Кравченко та Л. Озадовська
слушно зазначають, що в межах дискурс-аналізу будь-який дискурс – це одночасно і лінгвістичний, і
соціокультурний феномен. Такий дискурс виникає та еволюціонує в соціумі, культурі, життєвому світі
людини; він здатний не тільки відчувати на собі вплив соціокультурного середовища, а й справляти на
нього зворотний активний вплив. Цей вплив дискурсу на соціум може бути і позитивним, і негативним, і
навіть згубним для самого соціуму [2: 26]. Як особливий вид комунікації, дискурс здійснюється у
максимально можливому відстороненні від соціальної реальності, традицій, авторитету, комунікативної
рутини, має на меті критичне обговорення й обґрунтування поглядів і дій його учасників. Вирішальним
критерієм дискурсу є особливе мовне середовище, де формуються мовні конструкції, певні групи
лексики, з відповідною семантикою, прагматикою та синтаксисом, що виявляють себе в актуальних
комунікативних актах, текстах, визначених контекстом.
Дискурс – це знаходження синтезу і вихід за його межі, а це вже – плюралізм підходів. В основі дискурсу
є аргументативна дискусія між різними позиціями, що виробляє синтетичне знання. Історіософський
дискурс має поєднати множинність знань, тобто синтез єдиного (одного) і множинного в історикофілософському знанні. Слушною є думка А. Козловського, який зазначає: ''Дискусія, що стала дискурсом,
породжує концепти, смисли, із трансцендентної сфери здатна переходити в трансцендентальне, з
ноуменального у феноменальне, з духовного у соціально-практичне, правове'' [3: 15]. Саме суспільний
дискурс, соціальна комунікація постають одним із засобів утвердження моралі можливого співіснування
багатьох життєвих форм і цінностей, забезпечення індивідам і спільнотам їх пізнання та права на автентичну
реалізацію, самоствердження. І ступінь зрілості суспільства надзвичайно впливає на те, щоб у періоди
соціальних криз суспільство не знищувало вже існуючі форми людської окультуреності, як це часто
відбувається в історії, а свідомо трансформувало їх, за М. Фуко, у нові форми структури ''влада – знання''.
Отже, дискурс, як важливий і невід’ємний агент комунікації, виступає носієм і ретранслятором
смислів, цінностей, ідей, образів, думок, інтерпретацій та інших ментальних і віртуальних утворень.
Водночас він постає потужним владним ресурсом, за допомогою якого соціальні інститути та індивіди
здійснюють свою саморепрезентацію, легітимацію, конструювання та просування тих чи інших образів
реальності, формують позиціонування в соціокультурному та політичному просторі.
Історіософський дискурс спрямований на комунікативні процеси у національно-державному вимірі. Він
створюється в певному змістовому полі та передає певні смисли, постає важливим способом пізнання
національного буття, в процесі якого розкривається його сутність, онтологічні засади та характерні
особливості. У глобалізованому світі відбувається своєрідна боротьба за ідентичність і встановлення
кордонів, але не просто географічних, а насамперед культурно-історичних меж.
За час, що минув після проголошення незалежності, Україна, на жаль, опинилася у глибокій
світоглядній кризі. У вітчизняному історіософському дискурсі про державність, економіку, культуру,
традиції, мову, історію тощо панує подія, хаотичність, випадковість, буденність, поверховість, тактика, а
не стратегія. Має місце маргінальність рефлексій на стратегічні теми і смислова девальвація
реформаторсько-модернізаційно-інноваційної риторики. Спостерігається домінування ірраціонального
елементу в структурі історіософського дискурсу та його підміни міфологічно-поетичним, творенням
симулякрів. Існує й велика психологічна проблема: вітчизняний історіософський дискурс фатально
боїться конкурувати з привнесеними в суспільство іншими, насамперед російським.
Як наслідок, сьогодні Україна зазнала величезних втрат і розчарувань. Теза О. Довженка про те, що
''ми були єдиним народом в Європі, не знавши, хто він'' [4: 545], найбільш точно визначає основну
причину конвульсійного державного становлення України. І того, що вона сьогодні в черговий раз
підійшла до історичного роздоріжжя, опинилася у найглибшій системній кризі. Використовуючи термін
синергетики, можна говорити, що відбулися процеси дисипації, розсіювання енергії,
дезінтеграції економічного, політичного, соціального й гуманітарного простору, дифузії символічного
універсуму. При цьому дифузія відбувається не лише на соцієтальному, а й на індивідуальному,
повсякденному рівнях суспільного життя, коли в постійно змінюваних ми-зв’язках стикаються носії
різних метасмислових матриць. Має місце й символічний паралелізм, використання одних і тих самих
образів альтернативних універсумів із різним смисловим наповненням. Це стосується як історичних
подій, так і персоналій, понять тощо. Панують й контроверсійні аспекти нашої історії [5: 123–128]. В
суспільстві існують паралельні філософські, соціокультурні, мовні, літературні світи, різні ментальні,
етнічні, релігійні й навіть часові моделі життя.
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Одна з особливостей пострадянської доби полягає у співіснуванні різних ''часових поясів'': специфічно
''радянського'' – зі знищеним громадянським суспільством, ретельно виплеканим політичним
невіглаством і моральною дезорієнтованістю, та індустріального – з його зародками політичної та
національної самосвідомості, соціальною мобільністю й політичними свободами. Ми втратили
співвіднесеність із простором і часом. Але головна небезпека в іншому – в суспільстві панує соціальний
хаос. Ми відштовхнулися від тоталітарного минулого, а що у нас відбувається нині, так і не зрозуміли.
На масовому рівні не відбулося подолання узвичаєних стереотипів і пересудів, усвідомлення
самобутності та самодостатності української нації. Посткомуністичні стереотипи, правовий нігілізм,
відсутність досвіду існування в умовах демократичного громадянського суспільства призвели до того,
що значна частина української громадськості ідентифікує саме поняття демократичних цінностей з
безладдям, яке панує в усіх сферах державного буття, з самою українською незалежністю.
Сьогодні фактично відсутня детально розроблена програма довготривалого розвитку України у
відповідності з постіндустріальними трендами, власний проект національної модернізації. Ми не
сформували модерністського бачення України. Вона й досі здебільшого зашароварена, заплакана,
знедолена й селянська. Екзистенція (існування) України постає як низка суперечностей. Її мінус –
цілковита дисгармонія, в якій немає щастя людини. Водночас маємо багаті традиції вітчизняного
мазохізму. Україна ніяк не може віднайти свій зовнішньополітичний вектор і дійти до пов’язаного з цим
внутрішньополітичного взаємопорозуміння. До того ж, ми протягом тривалого часу не були підключені
до процесу творення загальнолюдських цінностей.
В Україні фактично відбувається імітація національного дискурсу, йому бракує структурованості,
масштабу, глибини. Історісофський дискурс перебуває у прикметному протиріччі: з одного боку, над ним
домінують евфемізми абстрактності, дискусії майже не ведуться навколо екзистенційних проблем
національного буття українців, а з другого, – на публічний дискусії лежить відбиток бажання
розважитися й отримати задоволення від скандалу. Тоді як чуттєве українське суспільство потрібно
наситити інтелектуально, якісними смислами, щоб люди розуміли, що насправді відбувається в країні.
Тривалий час в Україні замість суспільного діалогу практикується практика політичних ток-шоу.
Інколи це видовище є захоплюючим, але непродуктивним за суттю – воно не має жодного відношення до
діалогу влади і народу. Цей ерзац-дискурс радше гальмує процес формування української політичної
нації, спонукає до висновку про українську державність, яка не відбулася. Мовляв, що можна говорити
про народ, який не те що немає спільної програми дій, а й навіть не уявляє собі, якою вона повинна бути?
Ток-шоу наочно демонструють безсенсовість політичної тріскотні, беззмістовний популізм. Це своєрідне
вбивство думки, руйнування здатності до рефлексії, створення помилкових надій й очікувань, спонука до
бездіяльності. Натомість маємо великий дефіцит інтерпретацій, філософського стану, здатного думати
разом. Філософський стан став надто технічним, він не є стурбованим.
Аналізуючи хаотичні стереотипи і метафори, якими рясніє сьогодні політичний текст України, та
порівнюючи їх з аутентичними цінностями українця, Т. Нагорняк цілком слушно робить висновок про їх
антиподність. Формується, на її думку, безсенсове текстове поле, в якому відбуваються безсенсові події
та явища (референдуми, республіки, АТО, гібридна війна, федералізація та децентралізація, відновлення
Донбасу за умов його окупації). Це стає можливим через те, що центр структури тексту українського
суспільства є порожнім, а медіа-простір країни, в межах якого конструюються колективні смислі,
доступний для інших держав, у тому числі й для інформаційної агресії з боку Росії [6: 245].
У нашому суспільстві сьогодні настав такий стан ''світоглядної аномії'', коли усталені орієнтації,
звички, традиції, норми, цінності порушуються, коли зв’язки між інститутами, ланками, структурами
перебувають у стадії нестійкої рівноваги, а зміст структурних елементів політичної системи, духовного
життя стає невизначеним й плинним. Розбалансована система соціально-політичного життя, з одного
боку, готова до інтенсивних трансформаційних процесів, а з другого, – до повернення до старих
структурних систем, звичаїв, традицій. На наявний стан протиборства, конфліктності істотно впливають
трансформація суспільного буття, детермінована реформаційними заходами, руйнуванням усталених
світоглядних орієнтацій переважної більшості різних соціальних груп, верств, які, по суті, у незмінному
вигляді були раптом перенесені з минулого тоталітарного суспільства в нове соціальне середовище, у
яких для них немає звичного місця, ні ніші, у яку вони могли б у наявному вигляді інтегруватися [7: 176–
177].
Українці прагнуть системних змін та їх реалізації, але у своїй основній масі ментально залишаються
на попередньому та недостатньо переосмисленому етапі. Багатьом важко дається осмислення дійсності.
Суть у досвіді, який пережили люди і якого не хочуть зрікатися. Ще небезпечніше невдоволення,
загострення протестних форм, які зарядом негативу зводять нанівець можливості громадянського
суспільства, в якому глибина дискусії, наповнення діалогу мають вести до ухвалення раціонально
виважених рішень, до творення нового, досконалішого, виробляти енергію продуктивного існування. Як
не прикро констатувати, але українська влада постійно демонструє contradictio in subjecto – протиріччя в
предметі, небажання або неспроможність вести діалог. Її представники як господарі дискурсу нікого не
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чують, окрім себе. За всі роки незалежності влада в Україні й не прагнула дослухатися до думки
українських інтелектуалів, вона так і не навчилася вловлювати різноманіття умонастроїв, індивідуальних
і суспільних позицій й почувань, морального й духовного клімату соціуму. Побіжно зауважимо, що у
кланово-олігархічному суспільстві, корпоративній державі не може бути повноцінних суспільних
дискусій, насамперед комунікації влади з експертним середовищем, хоча нашим політикам й притаманна
жага публічності.
Життя в умовах тоталітарної системи, яка не допускає питань і сумнівів, руйнує людську психіку.
Психологи пишуть про те, як важко ''розкодувати'' свідомість, спотворену життям в умовах однодумства.
На Заході останнім часом вийшла значна кількість праць, в яких досліджуються ''рецидиви радянської
свідомості'', про те, як молоді держави ''закрились у пострадянських клітках і закрили за собою двері''.
Життя під командуванням людей, які постійно тиснули на масову свідомість і повторювали: ''Я знаю, як
потрібно'', травмує свідомість надовго. Марксистська матеріалістична орієнтація на об’єктивний світ
людини, суспільство й державу була панівною впродовж тривалого часу, а її подолання далеко не
завершене сьогодні. Тому сьогодні потрібно навчитися мислити, творити нові сенси.
Якісні перетворення в суспільстві, реальне забезпечення суверенітету України, вихід її на світову
арену не можливі без ментального переосмислення дотеперішнього національного досвіду,
усвідомлення, за висловом І. Дзюби, всієї величі нашої країни та складності й проблемності її соціуму,
цивілізаційного дозрівання. Неосмислене, неподолане минуле ''інтоксикує'' суспільство, позбавляє його
прагнення до вищих, національних та загальнолюдських цінностей, перетворює його на ''атомізовану''
сукупність дезорієнтованих істот, якими дуже легко маніпулювати. Маємо й великий дефіцит
інтерпретацій поточного історичного моменту. Нашу історію нам надто довго розповідали інші. Тепер це
зробити повинні ми самі. Слід докласти значних зусиль, щоб осмислити Україну та Європу загалом у
світі.
Відтак українці мають гостру потребу в надолуженні втраченого історісофського дискурсу як
практики постійної інтеріоризації, осмислення свого буття: буття минулого, сьогоднішнього і
завтрашнього. Саме дискурсу, а не дискусії, як слушно наголошує М. Басараб, бо вона є лише однією
його складовою. Дискурс – це практика постійної інтеріоризації, відтворення спільного колективного
досвіду. Обмірковуючи свою екзистенцію та постійно відтворюючи спільний національний досвід у
мові, звичаях, оцінках, вчинках або цілепокладанні, ми увесь час наповнюємо нашу спільноту сенсом
[8: 5]. Атомізоване, розбурхане українське суспільство потребує чіткої візії та місії національного
відродження. В Україні й досі немає національного проекту, який би ''зшивав'' суспільство. Модернізація
всіх сфер суспільного буття України передбачає змістовну, світоглядно-телеологічну і парадигмальну
перебудову життєдіяльності. Потрібно розпочинати не популістське обговорення, а критичне, з
усвідомленням відповідальності всіх сторін у цій ситуації, витворити новітній дискурс свого буття, свій
концепт майбутнього країни і світу загалом. Панування в світоглядно-ідеологічному дискурсі
конвертується і в політико-економічне домінування.
Процеси націє- і державотворення потребують свого Просвітництва, здійснення Великої Революції
Свідомості. Українській інтелектуальній еліті варто, врешті-решт, справитися зі станом ''світоглядної аномії'',
з ''хаосом екзистенційних суджень'' (М. Вебер), вийти із усамітненості, замкнених комірчин духовних
рефлексій, припинити вдовольнятися діогенівським аскетизмом. Політика (ре-)конфігурації історіософського
дискурсу пов’язана з виробленням правил комунікації щодо значущих соціальних, політичних, економічних,
освітньо-культурних, релігійних, етнічних та інших проблем українського соціуму. Сучасний німецький
філософ Вітторіо Гьосле у праці ''Моральна рефлексія та розпад інституцій. До діалектики просвітництва та
антипросвітництва'' констатує, що будь-яка дискусія спирається на певні принципи, які не підлягають
обговоренню [9: 133–147]. Розуміння можливе лише за подібності вихідних прозицій та установок
суб’єктів спілкування.
Визначальну місію в історіософському дискурсі та міжкультурній комунікації, творенні ментальних
смислів і констант духовного життя українців має відігравати філософія. В Україні, на жаль, відсутній
масовий запит на філософську думку. Маргінальність інтелектуальної ролі філософії, узурпація її
суспільної ніші численними псевдоекспертами, які, по суті, створюють у масовій свідомості лише ілюзію
інтелектуального дискурсу, певне відчуття втрати філософією (як і гуманітарними науками загалом)
своєї культурної місії є великою загрозою не тільки для розвитку вітчизняної філософії, а й для
українського суспільства загалом, що постало перед новими моральними, культурними та
геополітичними викликами. Більше того, філософам сьогодні доводиться виправдовуватися і доводити
значущість того, чим вони займаються. Ми живемо в епоху гедонізму, коли телебачення, Інтернет,
реклама, індустрія розваг – все пропагує святково-радісне відчуття життя, культивування успішних
людей. Відбувається маргіналізація серйозних, глибинних тем. Ще С. К’єркегор застерігав, що ми не
маємо забувати про основоположні ключові питання будь-якої людини. При позитивістському підході
відмова від філософської складової фактично знецінює життя в його ціннісно-світоглядному вимірі та
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збіднює ''картину світу, яку творить культурна (теоретична) самосвідомість людства. Гадаємо, що це має
пряму кореляцію зі зниженням технологічного рівня української економіки.
Роль філософії не зводиться лише до обґрунтування засад наукового пізнання, загальносвітоглядних
ефектів чи підтримання потенціалу раціональності суспільства. Філософія є вагомим чинником
суспільного й особистісного самовизначення, вона здатна суттєво впливати на систему освіти, моральні
цінності, мистецький досвід, економічну сферу. Саме філософія має сприяти становленню ''влади
вишколеного розуму як інтелектуальної та соціальної сили'', ''набутттю хисту розсудливості,
проникливості, прозорливості, мудрості, філософської налаштованості, інтелектуального самовладання
та спокою'' (Дж. Генрі Ньюмен), динамізації інтелектуального простору сучасної України. Понад те,
філософія застерігає від спрощення світу, а, отже, й від надто простих рішень. Адже гіркі наслідки
деяких ''простих'' рішень минулого нині спокутуємо ми та спокутуватимуть ще й наші нащадки.
Критика в історіософському дискурсі постає і як концептуальна оцінка подій, і як своєрідний ''проект''
інтелектуальної перестороги, і як форма культивування гуманітарних цінностей. Як теорія світогляду,
філософська самосвідомість – це особливий засіб співвіднесення особистісного ''я'' зі ''світом'' іншого та
інших. У філософії створювалася особлива комунікація, пов’язана не стільки з репродуктивним
сприйняттям та засвоєнням чужої думки, позиції, ідеї чи принципу, скільки із критичним переосмисленням,
особистою індивідуалізацією досвіду інших через власні міркування. Істотного значення у філософській
традиції набувала не механічна передача знань та ''кінцевих'' істин, а спільний сумісний пошук їх,
спрямованiсть на різнопредметність існуючого досвіду й відповідно – рівноцінність історичних форм і
типів світогляду [10: 12].
Філософія сприяє формуванню критичного мислення, культури спілкування та ведення дискусій,
творчості, спроможності збагнути широкі перспективи. У складнозорганізованому інформаційному
просторі людина постійно стикається з різними, навіть взаємовиключними життєвими світами,
''смисловими універсумами'', тому має бути здатною працювати не лише зі знаннями, а й з культурними
ситуаціями, ідеями різних культур, різними ментальностями, що повністю лягає в основу формування
нового типу раціональності. Нині у запиті новий тип розуму, здатний до інтерпретації та
''розпаковування'' багатоманітних смислових значень'' [11: 9], пошуку зон альтернативності. Діалогічний
принцип як модель сучасної комунікації передбачає передусім екзистенційно-герменевтичний напрям
філософування. Саме завдяки філософствуючим і рефлектуючим спільнотам, які мають інший досвід,
відкриється можливість впливу на громадську думку і витіснення трешевих безкінечних розмов.
Ми поділяємо думку вітчизняного філософа Є. Андроса про те, що в українському суспільстві має
відбутися перехід від монологічності до діалогічності, а значить, постане механізмом подолання
соціального відчуження, залучення громадян до активної комунікативної діяльності, зміцнення
суспільних зв’язків та духовної єдності. Науковець зазначає, що сьогодні виникає гостра потреба
''перейти до "Я – Ти – відношення", до діалогічного комунікативного зв’язку, який визначає не лише
сферу безпосередньо мовної комунікації, але й усю сукупність міжлюдських стосунків …на всіх рівнях і
підрівнях: міжіндивідуальному, культурному, соціальному, міжетичному, правовому, етичному та
ін.'' [12: 164]. Між усіма суб’єктами соціальної взаємодії, у всіх сферaх суспільного життя має бути
налагоджений конструктивний комунікативний процес, діалог, у межах якого людина буде відчувати
себе безпосереднім учасником дискурсу, рівноправним членом соціальної спільноти, що, в свою чергу,
сприятиме подоланню її відчуженості, самотності й формуванню почуття єдності з іншими. Філософ
зазначає, що саме в діалозі ''здійснюється на практиці мінімізація відчуження в нинішньому суспільстві,
котре часто атомізує людське буття, робить людину самотньою й покинутою'' [12: 165]. А сам діалог – це
здатність почути ''іншого'', побачити в ''чужому'' ''своє'' й ''чуже'' в ''своєму'', ствердження принципу
толерантності замість ще не зжитого: ''хто не з нами, той проти нас''.
Філоcофія, таким чином, доводить індивідуальну самосвідомість до цілісного світорозуміння,
подаючи досвід філософського пізнання як діалог епох, особистостей, діалог мислителя і суспільства,
діалог багатьох ''Я'', пов’язаних однією проблемою, ситуацією, ідеєю, світоглядом чи обставинами, або,
інакше кажучи – ''вічними'' питаннями й минущими відповідями. Тим самим філософський тип
самосвідомості протистоїть догматам некритичного міфомислення, частковому, однобічному,
абстрактному світорозумінню, зашореному містифікаціями різного роду ідеологем; закладає у світогляді
універсальні, безмежні параметри простору творчої діяльності; демонструє ''механізми'' зміни духовноціннісних норм, парадигм, політичних, пізнавальних чи світоглядних традицій [13: 12]. Національна
ідентичність як щоденний плебісцит (Е. Ренан) – це постійне обговорення суспільством своїх проблем і
перспектив. Так, у повоєнній Німеччині К. Ясперс проголосив метафізичну відповідальність філософів за
розвиток нації. Філософсько-герменевтичний підхід відкриває можливості виявляти смисли
національного буття на межі соціальної суб'єктивності. Місія історіософського дискурсу полягає у
творенні категорій чіткого окреслення суспільно значущих проблем та способів їх вирішення.
В Україні, де значна частина політикуму схильна до популістської риторики та обіцянок простих
рішень складних проблем в умовах глибокої економічної кризи, а частина населення живе в очікуванні
58

Філософські науки. Випуск 1 (82).

дива, варто виховувати культуру раціонального критичного мислення. Як зауважує І. Добронравова, ''в
ситуації динамічного хаосу (а саме така зараз політична ситуація в Україні) конкурують різні атрактори і
самоорганізація не обмежується рухом людей до вибраного ними атрактору. Синергетична методологія
(як і демократичні цінності) закликає не знищувати прибічників конкуруючих атракторів, а на рівних
конкурувати з ними. Результат конкуренції атракторів заздалегідь невідомий, але саме ця конкуренція
може дати непередбачувані і при цьому стійкі результати'' [14: 296–314].
Україна – це цілий всесвіт, в якому різні ментальні, етнічні, релігійні і навіть часові моделі життя
знаходили можливість для мирного співіснування. Це те, що робить цей регіон в певний спосіб
незвичним і цікавим для інших людей, культур. І це те, що соціологи називають терором маленьких
відмінностей. Одним із засобів утвердження моралі можливого співіснування багатьох життєвих форм і
цінностей, забезпечення усім індивідам і спільнотам рівного права на автентичну реалізацію,
самоствердження постають суспільний дискурс, соціальна комунікація. Це виступатиме одним із засобів
досягнення порозуміння між культурами, де синтез горизонтів інтерпретації, який забезпечує будь-який
процес взаєморозуміння, здійснюється на основі конвергенції культурних перспектив, спираючись на
спільну позицію можливого консенсусу.
Криза в Україні триває, потреба в єдності зростає, суспільство втомилося чекати змін завтра і вимагає
їх сьогодні. Політики перебувають у певній розгубленості, і бояться виходити за межі стандартних
обіцянок, гасел і дій. Ситуація така, що нитку Аріадни втрачено, а щоб вибратися із лабіринту –
недостатньо традиційних гасел та шаблонних закликів. Українці якнайшвидше мають реалізувати
амбітний проект ''перезаснування держави'', який згуртував би націю, виробив би для неї спільне бачення
майбутнього. Пріоритет України – європейський, а не євразійський. Тому потрібна якісна політична,
соціальна, культурна та економічна альтернатива. Українському суспільству ще належить осягнути
справжній сенс національного буття й історичного примирення. Безперечний й очевидний факт, що саме
трагічні події останніх років змусили нас, жителів багатомільйонної величезної країни в центрі Європи,
почати будувати гуманітарні комунікації між полюсарно різними регіонами, вчитися слухати і розуміти
один одного. Це еволюціонування потребує нових регуляторів, спроможних забезпечити в Україні
перехід від стихійно-свідомого процесу розвитку до стратегій діянь, вибудованих у річищі теорії
творення відкритого громадянського суспільства, укорінення ідеалів демократії та відповідного
світогляду, розширення українського життєвого простору.
Нинішній український суспільно-політичний простір характеризується активним вживанням термінів
''європейський вибір'', ''євроінтеграція'', ''європейські цінності'', ''європейський простір'' та ін. На жаль,
звернення до цих понять не завжди супроводжується поясненням щодо їх соціокультурного змісту,
історичних умов формування та основних смислів, котрі як певні ціннісні начала мають бути
укоріненими у життя, нести в собі чітко визначену мету бажаних для країни трансформацій. Радше
маємо справу з декларацією про євроінтеграційні наміри, зокрема, щодо орієнтації на цивілізовану
Європу (при непрямому визнанні тим самим власної ''нецивілізованості''), або з деклараціями щодо
приєднання до певних структур також, безумовно, європейського ґатунку. Відбувається скоріше
протилежне: задекларований ''європейський вектор'' (в тому числі й через невизначеність смислів
європейськості як цінності) перетворюється у політичний фантом, що спотворює саму ідею й фактично
руйнує національну традицію. Через факт бідності суспільству просто не вистачає внутрішніх сил на
створення відповідних умов для справжнього культивування цінностей (до речі, пов’язаних, як із
західноєвропейським цивілізаційним шляхом, так і з власне вітчизняною історією) [15: 14].
Ментальна складова ''європейськості'' як цінності – це не тільки певна традиція, зокрема, світоглядна,
образ дій та думок, а й певна настанова свідомості, навички та звички мислення, передумови сприйняття
поведінки і тощо. Зважаючи на засадничі цивілізаційні ознаки, з поняттям ''європейськості'' ототожнюють
насамперед, творення соціальних інститутів прав людини та демократії, які, у свою чергу, пов’язані зі
ствердженням цінностей індивідуальної свободи, автономної волі, соціальної справедливості, культури,
толерантності, права на життя, на свободу слова й совісті, права вибору тощо [15: 14]. У політичної нації,
що суперечливо відтворюється в Україні, присутні об’єктивні й суб’єктивні критерії не тільки своєї
етносоціальної історичності, а й власного призначення у європейському просторі – нести у глобалізований
світ власну ідентичність.
Висновки. Українське суспільство, яке перебуває на шляху до свого якісно нового стану, потребує
цілісної концепції реформування й модернізації всіх сфер життєдіяльності, що об’єктивно потребує
історіософського осмислення змісту та спрямованості основних засад і першочергових завдань його
оновлення. Без усвідомлення цього серед широких кіл громадськості, без конструктивної та
відповідальної комунікації між владою і громадянами не можливі жодні успішні реформи в сучасному
українському суспільстві. На часі – формування якісного національного україноцентричного
гуманітарного простору, спільних ідеалів, ціннісних стратегій і змістів національно-культурної
ідентичності. Українська нація повинна наважитись на витворення власної візії держави і світу,
вибудувати власний проект національної модернізації.
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Козловец Н. А. Историсофский дискурс транзитивности современного украинского общества.
В статье рассматриваются роль и значение историософского дискурса для осмысления
экзистенционального бытия украинцев в условиях транзитивности современного украинского
общества, анализуются причины имитации интеллектуальных дискусий на предыдущих этапах
отечественной истории. Делается вывод о том, что качественные преобразования в обществе,
реальное обеспечение суверенитета Украины, выход ее на мировую арену не возможны без возрождения
и обновления культуры историософского дискурса, развития историософского знания, ментального
переосмысления национального опыта, цивилизационного созревания, создания собственной визии своего
государства и мира в целом.
Ключевые слова: диалог, дискурс, историософский дискурс, транзитивное общество, национальный
дискурс.
Kozlovets M. A. Historiosophical Discourse of the Transitory Modern Ukrainian Society.
The article studies the role and importance of historical and philosophical discourse in the understanding of
existential being of Ukrainians in the context of the modern nation and state building proceses, it also analyzes
the causes of intellectual discussion at the previous stages of national history. It is concluded that the qualitative
changes in society, providing real sovereignty of Ukraine, its output on the world stage is not possible without
regeneration and culture renewing of historical and philosophical discourse, development of the historical
knowledge, mental rethinking of national experience, civilization maturation. The formation of a quality national
Ukrainian-centered socio-cultural and humanitarian space, common ideals, valuable strategies and contents of
national and cultural identity has become very topical. Ukrainian nation should risk and create their own vision
of the state and the world in general, to build their own project of national modernization and integration into
the European and world structures.
Key words: dialogue, discourse, historiosophical discourse, transitive society, national discourse.
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ПОСТКОЛОНІАЛЬНИЙ АВТОР ЯК ІНТЕРПРЕТАТОР КУЛЬТУРИ
У статті розглянуто концепцію культури, сформовану представниками постколоніальної літератури.
Постколоніальна теорія є новим напрямком мислення та інтелектуальної взаємодії філософії, історії,
політології та літератури, спрямований на вирішення культурних конфліктів між колишніми народамиколоніями та державами-колонізаторами. Тому постколоніальна критика пояснює культуру як систему
відносин у суспільстві, розділяючи соціальну історію людства на доколоніальний, колоніальний та
постколоніальний періоди. Такий розподіл допомагає з’ясувати, чому в сучасному суспільстві існує
проблема "третього світу", що намагається вийти із стану постколоніальної депресії.
Ключові слова: постколоніальна критика, колонізація, влада, культура, література, імперія, інший,
третій світ.
Постановка проблеми. Постколоніальні студії з’являються як наслідок змін у світовій історії, які
відбулися після ліквідації колоніальної системи. Упродовж 50–70-х років ХХ ст. років утворилися нові
держави, звільнені від колоніального західного панування котрі стали частиною нової світової історії.
Зруйнування колоніалізму встановило новий тип політичних і міждержавних стосунків: бар’єр, який
відокремлював і поділяв світ на західний та східний, було усунуто. Вихід на світову арену незалежних
держав привів до внутрішнього потягу віднайти або створити власну ідентичність, отримати рівноправне
становище у світі, подолавши наслідки культурної та національної залежності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наприкінці ХХ ст. українська філософська думка
отримала доступ до тих теоретичних парадигм, які були заборонені радянською ідеологією. В
інтелектуальний простір України потрапили західні гуманітарні дискурси серед яких помітний вплив на
вітчизняну наукову спільноту здійснила постколоніальна теорія. За період національної та культурної
незалежності були перекладені або стали доступними в інших наукових розвідках основні
постколоніальні концепції Ф. Фенона, Е. Саїда, Г. Співак, Г. Бгабги, Е. Томпсон, О. Еткінда. Їх думки,
ідеї та методологічні підходи продовжують презентуватися у середовищі гуманітарного знання
українських дослідників: М. Павлишина, Т. Гундорової, Л. Масенко, С. Павличко, О. Забужко,
М. Рябчука, Р. Шпорлюка, М. Шкандрія. Привабливість різних дослідницьких напрямків до
постколоніальної теорії пов’язана з широким спектром питань, який можна вирішити в її царині.
Водночас серед української постколоніальної літератури не помітно досліджень, де б використовувалася
постколоніальна теорія як особливий вид філософської рефлексії для вирішення генезису національної
культури у взаємодії з іншими культурними спільнотами.
Метою статті є розгляд основних положень постколоніальної теорії та їх відповідність до культурних
змін, що відбулися й існують у середовищі суспільств, які перебувають у стадії постколоніального
синдрому, намагаючись віднайти власний шлях культурної незалежності та національної ідентичності.
Виклад основного матеріалу. Замість очікуваної свободи та незалежності у постколоніальних
державах посилилися ознаки соціального, політичного та релігійного партикуляризму. Наявність цих
змін констатує американський антрополог та соціолог, прихильник герменевтичного пояснення культури
Кліфорд Ґірц: "Пошуки якоїсь спільної культурної традиції, що слугувала б підпорою самосвідомості
країни як нації тепер, коли вона так чи інакше стала державою, призвели до відродження стародавніх
уже напівзабутих…віроломства, лиходійства, образ і війни. Із занепадом вихованої на Заході міської
еліти, всередині якої класова лояльність і старі шкільні зв’язки допомогли подолати докорінні
відмінності, зникла одна з небагатьох мирних точок зіткнення між обома спільнотами" [1 : 329].
Українська дослідниця постколоніальної критики Тамара Гундорова називає цей стан транзитною
культурою, тобто такою, що перебуває у пошуку між традиційним та популярним. Точніше цей процес
можна пояснити так: звільнення від зовнішньої колонізації призводить до внутрішньої колонізації як
комплексу симптомів минулого. І від того, якою була доколоніальна історія, постколоніальна ситуація
змушує зробити вибір – формувати самобутність на засадах загальнокультурної спільності чи опинитися
в залежності від відродження доколоніального минулого. Осмислення цих наслідків було започатковано
у новій формі дискурсу постколоніальних студіях, які від часу зникнення географічного колоніалізму
перетворилися на інтегровану форму взаємодії критики та сучасних інтелектуальних дискурсів
гуманітарного знання.
Постколоніальна література неоднорідна, її автори мають різний спосіб мислення і володіють не
однаковим науковим досвідом, При цьому зазначимо, що вкоріненість в англомовне середовище західної
культури значно розширює концептуальні задуми постколоніальної теорії. На походження таких
© Кузін В. В., 2016
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особливостей постколоніальної критики дуже влучно, як на мене, вказує провідна постколоніальна
дослідниця Ева Томпсон: "Західний імперіалізм давав національним елітам багатство європейської
інтелектуальної традиції: так, постколоніальні дослідження з’явилися одночасно в західних
університетах і в підлеглих країнах" [2 : 46]. Тексти постколоніальних досліджень насичені такими
висловами як домінування, підпорядкування, підлеглість, вплив, залежність тощо. На думку їхніх
авторів, всюди, де відчувається влада від простої думки до предметної власності потребує критичного
розгляду.
Постколоніальні автори досліджують різні джерела культури, але всі вони об’єднані прагненням
відтворити досвід культурної адаптації, не прив’язуючи його до зв’язку "влада – підлеглий". Звідси і
започатковується різноманітна тематика постколоніальної літератури, від макропитань у політиці,
економіці та держави до особистісної свободи у проблемі феномені фемінізму. Щоби надати значущості
своїм темам, постколоніальні автори активно використовують лінгвістичні та філософські теорії.
Проводити дослідження в царині культури не можливо без врахування досвіду мови. Лінгвістика або
мовознавство особливо приваблює постколоніальних критиків здатністю мови, тексту, відтворювати
систему впливу влади та авторитету, створювати нові можливості культурного обміну та комунікації.
Постколоніальні автори активно використовують такі можливості мови, найперше вони професійно
володіють мовою західного світу – англійською, яку майстерно опанували і пристосували, щоб
викладати вузькі культурні поняття, змінюючи лексичний зміст слів.
Двомовність, вироблена в атмосфері колоніалізму, складалася з державної мови та національної, що
дозволяло пристосуватися до західної культурної моделі. Крім того, в текстах постколоніальних
досліджень спостерігається змінювання граматичної будови англомовних слів, як це, наприклад, робить
Гаятрі Співак із англійським словом "re-constellate". В якому значенні слід розуміти слово "re-constellate",
якщо його лексична конструкція складається із префікса "re", що означає "знову", "ще раз", "пере", а
дієслово "constellate" дослівно перекладається як "засіювати", "усівати"; якщо контекст речення вказує:
"Викладачка літератури, виходячи з її інституційної позиції, як суб’єкта, може і мусить
"реконстелювати" (re-constellate) текст, щоб виявити його застосування" [3 : 429]. Тут авторка прагне
підкреслити дію постійної верифікації – перевірки тексту джерела до розкриття теми, з метою виявити
його призначення, відповідність і об’єктивність застосування. Така форма створення нових понять для
концептуальних можливостей постколоніальної критики не часто застосовується на практиці. Але такі
випадки трапляються у постколоніальних публікаціях, які відразу стають класичним взірцем
постколоніальних досліджень. Ева Томпсон пояснює це явище як "влада над мовою", яка є "ніби
оберненою стороною влади, що її мали колоніальні господарі" [2 : 76]. Проблема полягає в тому, що
постколоніальні автори, як вихідці із колонізованого середовища постійно відчували на собі тиск чужої
мови, яку вони зобов’язані були засвоїти разом зі стандартами життя, що пропонувалися нею. Проте,
коли звільнилися від колоніалізму, мова як носій колонізації стала засобом передачі неординарних змін,
які досі не були долучені до західного культурного дискурсу.
Здатність змінювати лексичну будову слова можна пояснити властивістю уникати копіювання і не
стати посередником у міжкультурній взаємодії. Аби відтворити реальність культурної трансформації,
постколоніальний автор обирає засобом переконання не свою ідентичну мову, він змінює мову
протилежну йому, щоб стимулювати до аналізування інтелектуальний діапазон аудиторії.
Англійська мова є світовим стандартом сучасної комунікації, але це знову може призвести до
колоніалізму, якщо мислення буде "сплененим" у смислах однієї мови. Зміна текстуальності для
уникнення одноманітності є закономірною критикою універсальності в середовищі постколоніальної
літератури. Крім того, такий підхід характеризує інтелектуальні розвідки постколоніальних досліджень
як високу етичну взаємодію між мовами різного культурного простору, котрі практикують не агресивний
досвід спілкування.
Стосунки постколоніальних досліджень з філософією також мають подвійний характер. З одного
боку, постколоніальні автори негативно оцінюють досвід будь-якої філософії, як європейської, тобто
західної філософської думки, так і східної. Західна філософія переконливо доводила особливість
європейської спільноти, її відмінність від інших осередків світової культури. Доречно тут буде згадати
про вплив Аристотеля на європейську філософію, особливо його концепцію "природного рабства", котрі
заклала передумови зацікавлення іншим, як не подібного собі, що неодмінно призводить до нехтування
його правами, традиціями, стилем життя тощо. Саме спільноти, котрі не знали досвіду європейської
філософії, опинилися у полоні такого мислення, про що говорить К. Гірц: "Культура тут – це не культи та
звичаї, а структури значення, через які люди надають форми своєму досвідові, а політика – це не
перевороти й конституції, а одна з головних арен, на яких прилюдно розгортаються такі структури"
[1: 366]. Тому критика філософії – це критика індивідуалізованого європейського мислення, що
безсумнівно стало причиною світоглядної монополії.
З другого боку, постколоніальні дослідження обмежуються критикою європейського філософії до
ХХ ст. від ідей Аристотеля до моральної етики Канта, які стали універсальними принципами тільки для
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європейців, залишивши поза увагою спільноти і культури, що не відповідали цим універсальним
уявленням. Філософські напрямки ХХ ст., навпаки, дуже впливають на методологію постколоніальних
досліджень, особливо це виражається у використанні теорій марксизму, філософської герменевтики,
постструктуралізму. Концепції зазначених філософських напрямків допомагають усвідомлювати
наслідки колоніалізму, виявляти перспективи та недоліки культурної ідентифікації. Колонізатор
розглядав колонізованого як слабку істоту, подібну до образу жінки, над якою є домінація чоловіка, тому
до тем постколоніальних досліджень входить все, що пов’язане з національною та особистісною
свободою, гендерною та сексуальною рівністю.
Ідеї, сформовані у межах постколоніальної літератури, настільки інтенсивно захопили
інтелектуальний світ, що поволі складається враження, ніби в такий спосіб можна розв’язати всі питання,
пов’язані з соціальними та культурними конфліктами. Авторам постколоніальної літератури вдалося
побудувати новий концептуальний центр всеохопного аналізу, здатного поглянути на культуру під
іншим кутом зору.
Представники постколоніальної літератури, скоріше, є емпіричними дослідниками культури, ніж
теоретичними. У своїх концепціях вони не віддаляються від реальностей суспільного життя, а, по суті,
відображають конкретний погляд на культуру, її роль у житті суспільства, але не створюють конкретний
досвід вивчення культури. Натомість, своє призначення вони вбачають у збереженні культури в
первісному вигляді, не подаючи застарілу інформацію про культуру у формі забутих подій та явищ. Їх
увага зосереджена на актуальних предметах, через які можна пізнати і зрозуміти сенс культури. Своїм
призначенням постколоніальний автор обирає завдання довести, що ніхто не здатний переконувати, ніби
одні культури мають претендувати на політичну роль держави чи нації, а інші ні.
Автори постколоніальної літератури представляють культуру крізь призму обставин, в яких людина
уявляє себе та іншого, як не схожого собі. У цьому значенні вони не створюють єдиної системи категорій
та термінологічної координації, за якими можна формулювати статичну картину дослідження. Навпаки,
створення теорії культури ще більше може ускладнити завдання, адже не будуть враховуватися
комплекси поведінки, звичаї, традиції, ментальність, від яких патернально залежить вивчення культури
крізь їх постійну видозмінюваність. Ідея постколоніальної літератури полягає не у створенні механізму
або програми контролю культури, а в редукуванні розуміння культури як комунікативного простору, що
упорядкований за логікою мислення, а не хронологічною послідовністю. Відповідно до цього, автори не
враховують окремі історичні факти, їх інтерес прикутий до чіткої системи, побудованої за принципом
симетрії. Культура розглядається як простір для діяльності людини і суспільства загалом, де відбувається
ідентифікація її, як частини людства з усвідомленням відмінності й спільності, бо як зазначає К. Гірц,
"саме в потоці поведінки – або, точніше, соціальної поведінки – виявляються, артикулюються культурні
форми" [1: 154].
Для філософії такий метод вивчення культури є цілком прийнятним, проте концептуальною
проблемою постколоніальних студій є відсутність загальноприйнятого визначення терміну
"постколоніальний" щодо культури. В загальному, але не конкретному значенні під поняттям
"постколоніальний" можна поєднати всі культурні феномени, котрі виникли під впливом колонізації та
після колонізації. З цього приводу потрібно дослухатися до засновника і класика постколоніальних
студій Едварда Саїда, який окреслює можливості постколоніальних досліджень так: "…одним із
найцікавіших досягнень у постколоніальних студіях було нове прочитання канонічних культурних
праць, не для того, щоб їх принизити та очорнити, а щоб переглянути деякі з їхніх засадничих
передумов, визволити їх від ведмежих обіймів тієї або тієї версії діалектики "хазяїн – раб"" [4 : 352].
У своїй першій роботі "Орієнталізм", яка стала основою постколоніальних досліджень, Е. Саїд
сконструював образ спільнот, які інтерпретувалися в західній політичній, історичній й художній
літературі як колоніально залежні. Саїд демонструє, що колоніалізм та імперіалізм сформувалися в
середовищі західної культури, де з’явилася спланована програма репресивної організації із залученням
можливостей культури для досягнення поставленої мети. Джерелом колоніалізму були етична
організація та естетичний ідеал західного суспільства, створені на засадах модернізму і забарвлені
відчуттям громадянського обов’язку. Протиставляючи Схід і Захід, Е. Саїд намагався довести для
західного світогляду, що явище колоніалізму ніколи не розглядалося як насильство і несправедливість,
навпаки, будь-які спроби утримати колоніалізм були проявом захисту національних інтересів, власності,
культурного набутку історії та самості. Завдяки колоніалізму, західне суспільство створило себе через
присутність Сходу, відтворюючи на практиці порівняння себе з іншим у пошуку власної ідентичності:
"європейська культура значно зміцніла і змогла краще реалізувати свою ідентичність, зіставивши себе із
Сходом як із такою собі штучно створеною і почасти прихованою сутністю протилежного змісту" [4: 45].
Ось чому в постколоніальній критиці поняття "культура" пов’язане з поняттям "ідентифікація", хоча цей
термін означає латиною "ототожнення". У перспективі постколоніального дослідження це поняття
потрібно розуміти, як категорію "розпізнавання" до таких дій, як: ототожнення, прирівнювання,
уподібнення. На цих чинниках ідентифікації відбувалося усвідомлення свого призначення західною
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культурною спільнотою. Дуже слушним тут буде зазначити, що на прикладі релігійних, комерційних та
комунікаційних інтересів, Захід ототожнював свою присутність на будь-якій території як свою власну
ідентифікацію і прирівнював свої дії до легітимних доведень, уподібнював себе до захисника,
асимілюючи все на свій лад. Для пояснення Е. Саїд використовує безліч прикладів, аналізуючи матеріали
з європейських текстів про Африку, Індію, регіони Далекого Сходу. Активний опір європейцям його не
цікавить, його увагу приваблює механізм, за яким, скажімо, західні суспільства усвідомили своє
призначення виконувати місію раціональної користі. В таких умовах створювався корпус текстів про
Схід, в яких європейське середовище ідентифікувало себе за власними уявленнями про себе, на основі
досвіду, який й досі не припиняє своєї присутності у західній культурі.
Орієнталізм став справжнім інтелектуальним відкриттям, в якому Саїд довів, що будь-яке сприйняття
завжди має суб’єктивну субстанцію, встановлену для розкриття конструктивних інтересів, які об’єкт
задовольняє через свою інтерпретацію. Орієнталізм – це проблема Заходу, тобто сукупність західного
топологічного простору, в якому вся множина глобальних обставин відтворюється у локальній структурі.
Західне розцінювання Сходу відбувалося за моделлю, яку Захід сам створював. Дослідження мало
індивідуальний зміст, зведений до однієї форми, зрозумілої для конкретної групи. Осмислення культури
не було глибинним, а побудованим на артефактах або штучних стереотипах, які оберталися навколо
зв’язку об’єкту із його суб’єктивною здатністю уявлення. Регіони Сходу не розглядалися як сукупність
історичної композиції з власними джерелами, обставинами, подіями, поєднаними елементами різної
культурної рефлексії, Схід вивчався з одиничних, навіть, краще говорити, випадкових ілюзій, за якими
закріплювалася тотальна вибірковість: "В системі знання про Схід, Схід – це не так місце, як topos,
сукупність посилань, безліч характерних ознак, що ймовірно запозичуються з цитат, або з текстуальних
фрагментів, або з переказування чиєїсь праці про Схід, або з фрагментів, побудованих чиєюсь уявою, або
з амальгами всіх цих речей. Спостереження або ґрунтовний опис Сходу – це фікції, що їх створили ті,
хто писав про Схід, але вони незмінно є чимось цілком другорядним супроти системних завдань іншого
типу" [4: 180].
В "Орієнталізмі" Е. Саїд розкрив колоніалізм як культурну причинність. Засобом такої культурної
формації була література – "філологічна лабораторія", яка діяла як літературна свобода, конструюючи
тексти в інтересах імперської заангажованості. У наступній роботі "Культура та імперіалізм" для аналізу
Е. Саїд обирає найбільш універсальний спосіб знання – літературу, яку вважає безперервною практикою
культури. З погляду історичної науки література – це текст, який виконує інформативну функцію. Е. Саїд
аналізує тексти англійської літератури ХІХ – початку ХХ ст. і стверджує, що література формує знання
про світ, тому її "не можна відрубати від історії й суспільства" [5: 50]. Тут Е. Саїд перетинається із
судженнями Б. Андерсона, праць якого видання та їх переклад із класичних мов на європейські, заклали
умови національного поділу європейського світу за територіальними ознаками. За версією Е. Саїда
причиною колоніалізму є період модерну, який західне суспільство найбільше переживало в ХІХ-ХХ ст.
Саме на зламі цих століть відбувався культурний поворот, що дістав найяскравішого виразу в літературі.
До літератури він зараховує всю сукупність знання про світ, що було вміло трансформоване у
спеціалізоване знання в художньому чи науковому стилі викладу. Дуже вдало, на мій погляд, Е. Саїд
ілюстративно відтворив характер західної культури, звертаючись до такого літературного жанру, як
роман, з його можливістю відтворювати безмежні обрії людських дій, можливостей, перспектив.
Можливо, мало хто здогадується, що роман, як літературний жанр, став випадково асоціюватися із
любовною тематикою. Це яскраво заперечує сама назва "роман", яку спочатку застосовували до
літератури написаної не латиною, а романськими мовами. Тому роман, по праву, слід вважати
національною літературою.
Роман став фундаментом для формування національного суспільства, адже предметом твору є
людина, становище головного персонажу в романі є оцінкою можливості нації. Через це Е. Саїд
використовує приклад літератури як соціального середовища, в якому показує всі переваги людини, як
зосередження нації над протилежними йому представниками: здатність використовувати інтелектуальні
переваги для підкорення навколишнього середовища, засвідчувати першість через удосконалений
технологічними засобами спосіб життя. Перед людиною неєвропейського континенту такі здібності
європейця могли значно збільшити його роль у соціумі, що перебуває на стадії рудиментарної
сакралізованості.
Відстеживши розвиток літератури, Е. Саїд доходить висновку, що культура цілковито залежна від
знання, сформованого літературою: "В основі того, що дослідники й письменники говорили про незнані
частини світу, лежать оповіді. Вони ж стали методом, який колонізовані народи застосували, обстоюючи
власну ідентичність та історію. Звичайно, імперіалізм бореться передусім за землю, однак володіння
землею, право на її заселення та обробіток, її утримання, відвоювання і планування її майбутнього – ці
питання відображалися, дискутувалися і якийсь час вирішувалися в наративі. За словами одного критика,
нації самі по собі є нараціями. Здатність оповідати або перешкоджати формуванню виникнення інших
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наративів дуже важлива для культури й імперіалізму, адже це один із головних зв’язків між ними" [5:
13].
Е. Саїд застосував аналіз колоніалізму до визначення культури, описавши її як багатовимірний
процес орієнтації, який народжується інтуїтивно від захоплення власними можливостями.
Конструювання культури відбувається на етапі інтерналізації – як культура здатна забезпечити своє
функціонування у ситуації віддаленості від свого життєвого осередку. Європейська або західна
культурна спільнота, зазначав Е. Саїд, постійно демонструвала свої переваги не для підкорених, а для
себе, створюючи вакуум, за яким належить орієнтуватися для власного самоствердження. Саме ці
характерні властивості потрібно віднайти для розуміння культури: "репрезентації – їхнє продукування,
обіг, історія та інтерпретація – це чистий елемент культури. У найновіших теоріях проблему
репрезентації називають центральною, проте рідко коли розглядають у її справжньому політичному,
здебільшого імперському контексті. Натомість ми маємо, з одного боку, ізольовану культурну царину,
яку вважають безперешкодною і безумовно відкритою для невпливових теоретичних роздумів і розвідок,
з іншого боку – зіпсовану політичну царину, де повинна відбуватися справжня боротьба інтересів. Для
фахового дослідника культури – гуманітарія, критика, науковця – лише одна царина дотична до його
діяльності. Ба більше вважається, що дві царини роз’єднані, тоді як вони не просто пов’язані, а є одним
цілим" [5: 102].
Властивість відтворювати культуру, наприклад, у літературі, допомогло виробити досвід, який став
розвідкою для створення методологічної бази, щоб виокремити ресурси культури і показати їхню
ефективність у нових географічних просторах. Обґрунтування ідеалів однієї культури усунуло всі інші
заради її інтересів, спричинивши появу імперіалізму, який вдається взнаки у спекулятивному
переконанні, що історію може визначати тільки європейська практика культури. Тут слушно зауважити,
що європейці не помітили перетворення своїх етичних та раціональних еталонів на об’єкт переваги,
заклавши, таким чином, фундамент сучасного глобального світу.
Розмірковуючи над працями Е. Саїда, потрібно віддати йому належне, як справжньому науковцю та
інтелектуалу, котрий демонструє толерантне ставлення у викладі своїх концепцій і жодного разу не
протиставляє Захід і Схід як конфліктну проблему. Його дослідження відповідає характеру культури, яка
опинилася у ситуації протиставлення влади і культури до підлеглості і залежності. Тому він констатує:
"Сукупність стосунків, яку загалом можна визначити як "уплив", – це традиційна тема в історії ідей та
вивченні культур" [5: 160].
Е. Саїд пояснює культуру як детермінізований витвір літератури. Отже будь-яке пізнання
обмежується не лише предметом дослідження, а й його інструментарієм. Оскільки культура побудована
за текстом, який потрібно прочитувати, то текст є парадигмою культури. Інтерпретуючи текст, потрібно
звертатися до його історичного контексту і перевіряти наратив тексту на його залежність від релятивного
змісту. Література колонізатора мала уявний характер і побудована на припущеннях, вона не була
чистою вигадкою, а слугувала перевіркою досвіду, де інтерпретувалася культура. Залежність культури
від текстів літератури було тріумфом мови над світом, традиціями та історією, що посилювало здатність
описувати все, як необхідну взаємообумовленість об’єкту. Саме тому постколоніальні студії є критикою
літератури, в якій розкриваються нові проекти культури, на прикладі альтернативних змін за зразком
лінгвістичного, літературного, історичного та комунікативного повороту.
Постколоніальні студії Е. Саїда продовжує американка індійського походження та сучасний теоретик
постколоніалізму Ґаятрі Чакраворті Співак. Спираючись на його концепцію впливу культури на
культуру, вона розвиває концепцію "підпорядкованого", позбавляючи, таким чином, як він уважає,
тлумачення культури політичного змісту. Е. Саїд розумів колоніалізм як результат культурної
відмінності, але без політичної складової він не перетворився на імперіалізм. Політика колонізатора з її
формою владних стосунків визначала і виправдовувала західну культурну асиміляцію, цей фактор
враховує Ґ. Співак і робить логічний перехід до теми суб’єктивності. Своє завдання вона вбачає у зміні
позиціонування суб’єкту і перетворенні його на предмет об’єктивації. Тому дослідниця є прихильницею
літературного конструктивізму, і використовуючи поєднання постколоніальної теорії Е. Саїда та
деконструкцію, зіставляє відповідність тексу до мови, на якій він написаний та до історії, в який час і за
яких обставин він виникає.
Начерк своєї системи Г. Співак вперше спробувала здійснити у статті "Чи може підлегле говорити?",
але остаточно її теоретичні засади були сформовані у праці "В інших світах: Есеї з питань культурної
політики". У цій збірці дослідниця подає погляд на свої ідеї, викладені раніше на відповідність їх до
ситуації сьогодення, враховуючи історичні, політичні та географічні зміни світу. Звертаючись до
найцікавіших поворотів європейської думки, Ґ. Співак вибудовує концепцію культури за структурою:
фемінізм, деконструктивізм та постколоніальна теорія. Вона оперує різними видами людських відносин
від гендерних до національних та міжкультурних, підводячи їх до поняття "підлеглості", з чим асоціює
владу суб’єкта над об’єктом на рівні топографічного пояснення "іншого" або "третього світу".
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Важливу роль в науковій практиці відіграє фемінізм – рівноправна участь жінки і чоловіка у
суспільстві артикулюється між сексуальним буттям, діалектичним простором якого є відмінність між
жіночою і чоловічою статтю. Ґ. Співак критично ставиться до традиції французького фемінізму і
відмовляється говорити про поняття "жінка" у диференціації визначення за поняттям "чоловік".
Відмінністю жінки від чоловіка є їх органічна протилежність, тіло жінки здатне відображати тільки її
ситуацію і бути частиною приватної рефлексії, але тіло її завжди є об’єктивацією для чоловіка.
У цьому значенні фемінізм можна трактувати як історичний тип взаємовідносин, який протягом
людської історії мав відкритий характер. Наприклад, середньовічна література насичена феміністичними
текстами в яких здійснюється опис жінки як мети і стратегії чоловіка. Навіть, не враховуючи
репродуктивної функції жінки у суспільстві перед чоловіком, вона посідає місце приватної закритої
частини його життя, все що не міг виробляти чоловік приписувалося участі жінки. Причину цього Співак
вбачає у статевому розмежуванні, що історично закріпилося на практиці соціальної діяльності:
"Найбільш "матеріальним" результатом цієї репресивної політики є інституціалізація дискримінації за
статевим принципом" [3: 223].
Підставами до інституалізації чоловічої статі стали біологічні властивості жіночої сутності,
призначення котрих розглядалося результатом відновлення соціальної ролі чоловіка. Поставити жінку на
рівні з чоловіком допоможе відцентрувати чоловіка від соціального суб’єкту, для цього потрібно
відмовитися використовувати поняття "стать" та "ґендер", оскільки вони пов’язані з приватною,
маскулінною артикуляцією чоловіка. Подолати цей бар’єр допоможе деконструкція: "тканина так
званого публічного сектору зіткана з так званого приватного, визначення приватного вже позначене
публічним потенціалом, оскільки ця категорія утворює плетиво або текстуру публічної діяльності. Тому
протилежна їй категорія є не просто перевернутою; вона є переміщеною. Саме згідно з такою
практичною структурою деконструкції, пов'язаною з перевертанням-переміщенням, я можу
стверджувати: деконструкція опозиції між приватним та публічним в неявному вигляді присутня в усіх
видах феміністичної діяльності" [3: 285]. У філософії деконструкція означає процес зміни статусу і стану,
що є не обміном місцями і не ототожненням, а самостійним підпорядкування собі того, що було об’єктом
реалізації суб’єкту.
Призначення фемінізму – навчити застосовувати сумнів і критичність до всього, що здається
абсолютною цінністю, виявляючи нові можливості для перегляду методології гуманітарних наук. З
погляду фемінізму та деконструкції, культуру не можна вивчати як конкретний предмет, це буде
означати потрапляння у ситуацію, коли знову об’єкт перетворюється на стратегію суб’єктивних суджень
і висновків. Співак переконує: якщо культура не є об’єктом, тоді досліджувати її у межах певної
гуманітарної дисципліни недоречно; це означає, що під культурою слід розуміти процес, який
відбувається за порядком "єдності у різноманітті". Культура як процес характеризується перебігом і
зміною порядку і, за прикладом фемінізму, у більшості є конформацією соціальних систем, групових
інтересів та принципів, які не мають інтеграційного призначення. Фемінізм виступає ситуативною
моделлю оцінки культури і, за умови гендерного протиборства, закріплювати предмет для цього
дослідження є зловживанням на користь наукового радикалізму, що вкрай заперечує призначення
фемінізму.
Пояснити культуру можна тільки критичним методом, який заданий у фемінізмі. Від самого терміну
"пояснення" Ґ. Співак відмовляється на користь інтерпретації: "На мій погляд, прагнення пояснювати
може бути симптомом бажання "я" контролювати знання та світ, який можна пізнати; на мій погляд,
визнавати за ким-небудь право на коректний самоаналіз і таким чином уникати обмірковування" [3: 386].
Поняття "інтерпретація" розкриває широкий простір для практичного тлумачення, де культура є
виразником сприйняття, впливу та актуалізацією можливостей. Але і в такий спосіб точно визначити
культуру неможливо, будь-яке визначення має ознаки конструкції мети, причинності й призначення.
Прикладом такого формалізму є пояснення слова "жінка" через зазначення відмінності від чоловіка.
Кожне визначення є фіксацією погляду, скерованого на об’єкт, стосовно якого суб’єкт рефлексує,
створюючи власну теорію суб’єктивності, тобто те проти чого адресована деконструкція.
Предикація об’єкту до суб’єкту здійснюється у свідомості, "свідомість, – зазначає Ґ. Співак, – це не
думка, а радше нездоланна спрямованість на об'єкт" [3: 290], що визначає суб’єкт через здатність
продукувати іншого в адекватність або протилежність собі. Зокрема, розмірковуючи у категоріях
економічного і філософського дискурсу, дослідниця вважає, що суб’єктивна дефініція проходить стадію
дихотомії в залежності від того, у якій дисциплінарній частині знань це відбувається: матеріальне –
ідеальне, релевантний – не релевантний, підлеглий – панівний, чоловічий – жіночий, свій – інший. Ці
суперечності потрібно виявити і усунути – піддати їх деконструкції; "І це саме те, – як говорить
Ґ. Співак, – чим займається фемінізм: змінити уявне, щоб мати змогу діяти в реальному" [3 : 368].
Артикуляція взаємодії суб’єкта й об’єкта відбувається у зміні мови, світу та свідомості: "Ми не
знаємо ніякого іншого світу, окрім того, що організований як мова, і не оперуємо в жодній іншій
свідомості, окрім тієї, що структурована як мова; обома цими мовами ми не володіємо і не можемо
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володіти, оскільки вони, окрім іншого, контролюють і нас самих. Категорія мови, у такий спосіб,
охоплює категорії світу та свідомості, незважаючи на те що вони певною мірою її визначають" [3: 374].
Фемінізм Ґ. Співак якраз і прагне піддати сумніву контроль над продукуванням мови як усного і
письмового мовлення. Мова виконує подвійну роль, вона призначена описувати зовнішню фігуральність,
тобто світ та бути індивідуальним засобом для самоопису та самовиявлення. Функція мови призначена
виконувати баланс у свідомості між уявленням та критикою як запереченням уявлення. У свідомості
формується культура, що завдяки уяві зберігається і відтворюється знаннями, котрі створюються і
відбираються за принципом, на який вказує Співак: "Наша приписана роль на перший погляд полягає у
збереженні культури. Якщо, як я уже відзначала, концепція і самосприйняття культури як системи
звичаїв конституюється шляхом формулювання тлумачень та шляхів, які роблять ці тлумачення
можливими, наша роль полягає у формулюванні офіційних тлумачень (з погляду владних відносин, що
контролюють усе суспільство, підкреслюючи чинність або припинення чинності колишніх тлумачень
залежно від нібито обґрунтованого вибору дозволеного внаслідок взаємодії згаданих відносин) а також і
в тому, що ми самі створені цими тлумаченнями. Мірою того як ми формулюємо офіційні тлумачення,
ми тим самим відтворюємо офіційну ідеологію, структуру можливості знання, наслідком яких є сама ця
структура" [3: 378].
Ґ. Співак пояснює існування культури як системи уявлень. Свідомість рефлексує через посередність
власного пізнання, тому континуальні межі уяви такі самі не визначені як і поняття "культура". Виникає
запитання: а що вважати культурою або чим є культура? Відповідь закладена у назві "В інших світах:
Есеї з питань культурної політики", під якою Ґ. Співак розкриває культуру, як одвічний потяг до влади та
авторитету над всім, що може перетворюватися на власність, тобто бути у ролі підлеглого. Підлеглий або
підпорядкований є уявною конструкцією, спрямованою домінувати над свідомістю, перетворюючи на
негативну культурну практику, яку має заступити "культура еліти" або "перший світ". Підлеглий –
відокремлений від себе та від іншого, через інше ставлення та думку до себе, він перебуває у
використанні "першим світом", який є його інтелектуальним і фізичним продукуванням.
"Інший світ" – це не світ власний, ідентичний до свідомості, уявний світ іншої свідомості у перебігу
якого існування зводиться, як наслідок контрою, тому це процес приналежності іншому, а не самому
собі. Цей стан Ґ. Співак характеризує як "третій світ", який через колоніалізм був позбавлений модерного
періоду і відразу опинився між постмодернізмом та нерозв’язаними суперечностями колоніальної
свідомості. "Третій світ" – це світ, який перебуває у мовчанні, він нездатний говорити через свою
неспроможність бути почутим. Зрозуміти "третій світ" можливо за умов входження у його можливості:
"лише підпорядкований може пізнати підпорядкованого, лише жінки можуть пізнати жінок і т. д. …
Пізнання стає можливим та підтримується незнищенною відмінністю (нетотожністю), а не ідентичністю
(тотожністю)" [3: 411]. Співак вказує, що коли виникають запитування, пов’язані не тільки з нерівною
участю гендеру, раси, національності, але взагалі з рівністю, тоді це потрібно класифікувати, як ситуацію
підпорядкованості, перебування у чиїйсь владі, тобто жити не у своєму, а іншому світі.
Феміністична інтерпретація культури, запропонована Ґ. Співак, як сама вона вказує, є не теорією
культури, побудованою за певною предметною моделлю, а критикою теорії культури через
деконструкцію. У культурі не можна вбачати поступ історичного прогресу, на кшталт цивілізації, що
часто трактується у деяких гуманітарних науках, як перехід раціональності від індустріального до
постіндустріального суспільства. Не усвідомивши до кінця призначення культури, людство перетворило
її на стратегію експлуатації, привласнивши можливість трактування і пояснення культури виправданням
політичних інтересів, наслідками яких є колоніалізм та постколоніалізм. Але навіть після цього, культура
і досі перебуває в становищі відокремлення дихотомії "першого світу" та "третього світу", західного та
східного, подібно до того, як соціально відокремленим є відмінність між чоловіком та жінкою. Отже,
дати чітке визначення культури за характером зовнішньої предметності, що часто інтерпретується як
культура, означає піддати її інтерпретації "влади через знання". Насправді, інтерпретацію культури
необхідно піддати критиці, доки критика не усуне інтерпретацію, як побудову знання про культуру, про
що свого часу із перспективою доводив Гегель: доки суб'єкт не відмежується від самого себе для
осягнення об'єкта, доти не існує пізнання, а отже й мислення та судження.
Методологію орієнталізму Е. Саїда та постмодерний дискурс Ґ. Співак до аналізу російського
колоніалізму застосовує американська дослідниця польського походження Ева Томпсон. Враховуючи
недоліки своїх попередників, дослідниця вирішила розглянути колоніалізм, який досі не потрапляв в
поле зору постколоніальної теорії. Маючи польське коріння, вона була свідком падіння комуністичного
режиму в Східній Європі та розпаду Радянського Союзу, на власному досвіді переконалася, що
знищення імперії не означає кінець імперіалізму.
Постмодерний дискурс Ґ. Співак був орієнтований на руйнування західної системи мислення людства
і культури, які були сформовані інтелектуальними теоріями суб’єктивного мислення. Російський та
радянський імперіалізм є відмінною формою колоніалізму, у дослідженні якого не можна застосовувати
орієнталізм Е. Саїда і феміністичний дискурс Ґ. Співак. Е. Саїд і Ґ. Співак за допомогою західних джерел
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ідентичності заперечують об’єктивність ідентифікації в межах одного культурного простору. Західний
націоналізм та культура відмовляли підлеглим народам у праві вважатися нацією і культурою, тому
постколоніальні автори мають різні погляди на націоналізм і культурну ідентифікацію, однак,
погоджуються з Е. Томпсон, що "західна модель хоч і мала недоліки, але не була ворожою" і саме це,
спричинило швидке проникнення колишніх колоній до загального комунікативного простору культури,
заклавши підстави появи постколоніальної теорії.
Іншою справою є російський імперіалізм і приклад його колоніалізму. Орієнталізм Е. Саїда описує
західну перевагу над Сходом з політичного та культурного погляду. Цей метод широко застосовується у
сучасній геополітиці, культурології та філософії культури, але такий підхід не можна використовувати,
аналізуючи російський колоніалізм. Деякі підлеглі колоніальні народи Росії у культурному розвитку
стояли вище над тими, хто прагнув панувати над ними і відповідь на виявлення особливостей
російського колоніалізму Е. Томпсон, як і її попередники, шукає у літературі. Так, у праці "Трубадури
імперії: Російська література і колоніалізм" авторка вважає колоніалізм уявним, абстрактним поняттям,
конотації якого створені штучними засобами. З метою викрити характер російського колоніалізму, який і
досі залишається на світовій арені, займаючи географічний та духовний простір, Е. Томпсон шукає
емпіричні дані у подіях історії, які перманентно присутні на сторінках літератури, прагнучи досягти
ґрунтовного викладу, об’єктивності та не вважатися критично заангажованою.
Найперше, що робить Е. Томпсон – це розкриває феномен російського колоніалізму. Зокрема, вона
зазначає, що відмінністю західного колоніалізму від російського є відсутність національного підґрунтя.
Російський колоніалізм трактує колонію як асоціацію російської нації, інверсійно змінюючи спосіб і
характер колоніалізму. Щоб надати розкриттю детальної ясності, авторка спочатку переглядає концепції
націоналізму в авторстві Б. Андерсона, Е. Сміта, Е. Гобсбаума і визначає, до якої теорії націоналізму
належить російська нація та її імперський колоніалізм. Націоналізм, як і колоніалізм, пов'язаний із
поняттям свідомості, особливо з тим простором, в якому свідомість осмислює себе, тобто ідентифікує.
Російський націоналізм усвідомлює себе через приналежність до етносу, ідентифікує себе як
територіальна, групова та локальна спільнота. Прив’язаність етносу до території означає прив’язаність
до поняття "родина", де територія означає матір, а група людей – це її діти (прикладом є російське слова
"родіна"). Е. Томпсон зазначає: уявлення етносу про себе побудовано стихійно, життя людей
відбувається подібно до явищ природи, етнічна єдність міститься і зберігається в етносфері.
Сформувалося уявлення етнічності у період, коли освіченість була привілеєм певного складу
суспільства, що дозволяло зберігати й утримувати відчуття авторитету за зразком матері або батька, які
захищають своїх дітей. Точно невідомо, в який період історії виникло серед людей відчуття
спорідненості за ознаками етносу, але Е. Томпсон цей світогляд відносить до міфологічного. За таким
сценарієм побудований російський націоналізм, який створює міфічність про своє призначення для
впливу на свою і чужу культуру.
Виникнення сучасної держави не могло відбутися без переструктування етносу і перетворення його в
націю. Залежно від того, як відбувалося формування національної свідомості, кожна національна
спільнота має своє уявлення про націю. Е. Томпсон окреслює такі пояснення нації: західноамериканська,
центральноєвропейська та східноєвропейська (російська). Єдністю цих пояснень є використання
спільних складників: народ, держава, територія, патріотизм та батьківщина. Від превалювання у
визначенні одного з компонентів залежить обрис нації та націоналізму. Нація уніфікує відмінність
чоловічого і жіночого подібно до того, яка є спільність між поняттями "батьківщина" та "патріотизм". У
європейських поясненнях націоналізму стосунок "нація – територія" концептуально не вирізняється.
Інший ґатунок демонструє російська нація та націоналізм, коли переважну роль відіграє територія, як
гендерний символ жіночості та материнства. Відповідно все, що говорить "Родіна мать", є аксіомою. У
російському варіанті колоніальна влада намагається контролювати знання, примушуючи вивчати мову,
переймати традиції. Звичайно, це визначило характер російського колоніалізму, який має не географічну
та континентальну форму, а етнічну. Хоча Російська імперія простягалася від Європи до Азії та
Північної Америки, у поле її впливу потрапляли народи, що межували з територіальним простором
російської свободи.
Ситуація із російським колоніалізмом є також етнічно не визначеною, російський етнос і нація
формуються не за таким зразком, як інші. Визначити простір російської нації можна лише в політичному,
імперському контексті, адже уявлення росіян про Росію починається з часів Київської Русі, а історично
формується Московською державою XIV ст. Не новиною є те, що Російська імперія колоніальними
робила нації, які відрізнялися від колонізатора високим рівнем політичного, економічного та
культурного розвитку. Всюди, де була присутність Росії, відчувалося бажання всіх не росіян зробити
росіянами. Через це російський колоніалізм має відцентрований характер, а поширення російської мови
не перетворило колонізованих на російську націю і не зробило русифікацію універсальним засобом
підпорядкування. Західний колоніалізм долучав колонізованих до європейської інтелектуальної традиції.
Наприклад, Індія успадкувала британську систему демократії, освіти, не відмовилася від англійської
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мови. Присутність російської мови серед колишніх колонізованих, навіть після зникнення імперії як
географічного поняття, продовжує нагадувати про наявність колонізатора, не зумовлюючи
комунікативну інтеграцію.
Досвід російського колоніалізму породив таке явище, як внутрішній колоніалізм – існування
колонізатора не як владного суб’єкта, а як інтроверсійної установки з нагадування про незавершеність
колонізації, що можна розцінювати як патологічні симптоми колоніалізму. У цьому ракурсі, Е. Томпсон
потрібно віддати належне, запропонований нею дискурс є не лише аналізом минулого становища Росії як
колонізатора, а й перспективою для аналізу її сучасної геополітики та культури. Якими б не були
роздуми про незалежність, усвідомлення свободи і цілковитої незалежності настане тоді, коли у
свідомості пересічного українця і сучасної української еліти зникне контекст російської присутності. Для
української спільноти "Трубадури імперії" Еви М. Томпсон дають таку можливість дистанціюватися.
Єдиним засобом протистояти внутрішній колонізації є зміцнення національної ідентичності:
"Прагнення нації відрізнятися від інших є однією з форм її прагнення існувати, а не лише маніфестацією
озлобленості щодо інших або даремною спробою втиснути світ у межі одного принципу, який ставить за
мету надати йому ідентичності" [2: 30]. Відчуття національної відмінності є обов’язковою умовою
побудови власної національної культури та участі у світовій культурній спільності. Е. Томпсон, таким
чином, розрізняє націоналізм захисний та агресивний. Щодо останнього, то його сутність найкраще
реалізовують ідеї шовінізму та расизму, що визначили колоніальний розподіл людства. Захисний
націоналізм навпаки може слугувати ідеальним взірцем формування нових міжнародних стосунків, бути
інтернаціональним відчуттям взаємодії, вирішенням глобальних економічних проблем, гарантією миру,
де під волею національної безпеки відбуватимуться комунікативні пошуки для вирішення
загальнолюдської необхідності.
Незалежність від колоніалізму спричинила залежність економічну, що також є у площині культури,
де можна спостерігати постійний приплив національної діаспори у середовищі Заходу. Досвід України
неабияк фіксує такі загальнокультурні зміни і накопичення, зумовлюючи необхідність перегляду
культури у новому аспекті, що сучасний поділ світу слід класифікувати на світ багатих і бідних, на
розвинений "перший світ" і "третій світ", що перебуває на стадії наближення до першого.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, у сучасній постколоніальній теорії, дедалі
виразнішою стає тенденція виходу поза межі дуалізму антиколоніалізм / постколоніалізм. Перехід від
антиколоніального до постколоніального є доволі складним процесом. Зв'язок відмінності Сходу від
Заходу є простором, на який орієнтується постколоніальна теорія. Замінити його можна тільки новим
вектором взаємодії, де знову використовується культура, але при цьому Захід і Схід стають об’єктами
колонізованого. Постколоніальні дослідження ґрунтуються на постійній модифікації предмету
дослідження і критики, вичерпати їх дослідницький потенціал практично неможливо. Перегляд під цим
кутом дилеми "третього світу" може мати нові інтелектуальні пріоритети, тим більше підстави для цього
закладені у розглянених концепціях культури.
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Кузин В. В. Постколониальный автор как интерпретатор культуры.
В статье рассмотрена концепция культуры, сформированная представителями постколониальной
литературы. Постколониальная теория является новым направлением мышления и интеллектуального
взаимодействия философии, истории, политологии и литературы, с целью решить культурные
конфликты между бывшими народами-колониями и государствами-колонизаторами. Поэтому
постколониальная критика объясняет культуру как систему отношений в обществе, разделяя
социальную историю человечества на доколониальный, колониальный и постколониальный периоды.
Такое разделение помогает выяснить, почему в современном обществе существует проблема
"третьего мира", который пытается выйти из состояния постколониальной депрессии.
Ключевые слова: постколониальная критика, колонизация, власть, культура, литература, империя,
другой, третий мир.
Kuzin V. V. The Postcolonial Author as the Interpreter of the Culture.
The article deals with the concept of "culture" formed by the post-colonial literature studies. Postcolonial
studies or postcolonial theory are a new direction of the humanitarian knowledge development where interaction
of philosophy, history, literature, and policy for researching scientific theories that the most influenced ones in
the intellectual development of humankind until the second half of the twentieth century. Postcolonial literature
was established by the literary critic Edward Said, who explained the features of the dissimilarities between
Western or European and other communities that had been colonized for a long period by western nations. After
the liquidation of the colonial system among former colonial nations, the specific synthesis of Western colonial
culture and national traditions took place. Postcolonial studies, therefore, are trying to solve the problems of
national, ideological and cultural people's identification that remains in the post-colonial situation. Every
representative of postcolonial literature suggests reviewing the problems that are consistent with its national
identity and cultural environment. E. Said explains the problem of post-colonial societies in the context of
''Orientalism" concept , G. Spivak observes the post-colonial discourse in the subject of feminism; E. Thompson
analyzes Russian imperialism and argues that in addition to Western colonialism there still exists Eastern form
of colonialism. A critical review of culture, which is proposed in post-colonial literature helps to define the
nature of the conflicts that took place within the geographic, political, national, and anthropological space of
consciousness, having caused division of human society in the West and the East, developed - backward, postmodern - Modern - other. Review of the concept of culture through the lens of postcolonial discourse helps to
find out why in today's society there is a division between nations of the "First World" and the "Third World",
which exists in postcolonial situation of cultural identity and strives to overcome the effects of colonialism.
Key words: criticism, colonization, power, literature, empire, other, third world.

71

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка

УДК 801.8
Аида Мамед кызы Юсифзаде,
доцент кафедры общественных дисциплин
(Азербайджанская государственная нефтяная академия, Баку)
q.abbasova@mail.ru
ДОСТОИНСТВО КАК ВЫСШАЯ МОРАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ И ЕГО АСПЕКТУАЛЬНОЕ
УТВЕРЖДЕНИЕ
Статья посвящена важнейшей проблеме – морально-нравственной категории – достоинству.
Объективный взгляд на достоинство раскрывает общую ценность человека, независимо от его
конкретных качеств и особенностей; личностную, индивидуальную совокупность положительных
духовных и физических качеств; связанную с принадлежностью к определенной социальной общности,
группе и т. п. Достоинство – неотъемлемая часть личности, ее врожденное свойство относиться к
себе с уважением, позволяющее чувствовать себя нужным и полезным обществу даже в самых
неблагоприятных жизненных ситуациях.
Ключевые слова: достоинство; моральная-этическая ценность; нравственная категория; достоинство
человека, личности, нации.
Актуальность проблемы. В современный период по шкале ценностных показателей продолжается
движение от морально-этических норм в сторону материальных благ, тогда как константой бытия
являются разумный образ жизни и мыслей, самостоятельность, независимость, ощущение собственной
значимости и самореализации, то есть те нормы, которые заложены в достойном самопроявлении
субъектов в социуме. В связи с этим значимость достоинства, как категории моральной этики, нуждается
в повышении, выдвижении в приоритетность и приобретении необходимой актуальности.
Степень исследованности. Теоретические разработки проблемы достоинства никогда не находились
в забвении: чем больше в практической жизни ее отдаляли в тень, тем больше она была востребована
философами, правоведами и другими учеными и специалистами. За рубежом различные аспекты
достоинства были рассмотрены в работах Ж.-Ж. Руссо, И. Канта, А. Тойнби, Р. Фогеля, М. Новицкого,
П. Сане, А. Козырева, А. Прусака, О. Власовой и других. В азербайджанской науке – Н. Туси,
А. Пашаева, Г. Иманова, А. Исмайлова, А. Рзаева, А. Сеид-заде, Э. Ахундовой и др.
Предметом исследования данной статьи является проблема достоинства и утверждение его как
высшей морально-этической ценности в современный период. В соответствии со смысловой нагрузкой
определено, что область достоинства – многоаспектная и многоуровневая, имеющая различные грани,
каждая из которых априори должна соответствовать морально-этическим нормам (но, соответствует
ли?). Чтобы выявить это, был произведен качественный анализ с использованием научных методов
познания: логического, системного и исторического. Поиск был нацелен на рациональный анализ
понятия достоинства, как перспективной нормы морально-этического содержания.
Основное содержание. Генезис понятия ''достоинство'' (лат. dignitas) берет свое начало
приблизительно с I в. до н. э. – II в. современного летоисчисления. Философы периода классической
античности понимали достоинство как почет и уважение. При этом, что очень важно, не только за
унаследованные, но и за личные качества, то есть, достигнутые самостоятельно. В Аристотеля и стоиков
достоинство ассоциировалось со способностью человека размышлять, обладать самосознанием и
свободно принимать решения [1].
В Древнем Китае достоинство человека определялось не столько происхождением, сколько его
образованностью, талантом и умом, и отождествлялось с мудростью. Конфуций – основатель
собственной школы и философского течения, мудрец, каждая мысль которого является классической,
говорил: "… Если вы говорите разумно – это является мудростью. Если в своих поступках вы
придерживаетесь принципов – это достоинство. Если у вас есть и мудрость, и достоинство, что еще
нужно?" Ему же принадлежат слова о силе духа: "Благородный муж думает о долге, а мелкий человек – о
выгоде, ноша такого человека тяжела, а путь его долог. Человечность – вот ноша, которую несет он:
разве она тяжела? Только смерть завершает его путь: разве он долог?" [2].
Толкуя достоинство со своих позиций, как высшую моральную ценность, религия утверждает, что
человек получает его в дар при рождении. Оно "предзадано человеку постольку, поскольку люди созданы
по образу и подобию Бога; те, кто слабы телом и духом, столь же достойны, как и сильные и
стойкие" [3: 160].
Современная смысловая нагрузка слова ''достоинство'' имеет две ипостаси: 1) этическую ценность,
носителем которой является абстрактный человек – "свободный субъект, обладающий гражданскими
правами и обязанностями" [4]; 2) Оценку стоимости денежных купюр, например: "в наличном обороте
находятся купюры достоинством 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро". С увеличением номинала
увеличивается и размер купюры – самая маленькая 5 евро и, соответственно, самая большая – 500 евро.
© Юсифзаде Аида Мамед кызы, 2016
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Как ценность "достоинство" интерпретируется в различных аспектах, когда речь идет о ценностных
факторах. Российский философ А. Козырев пишет: "…разное достоинство монет трансформируется в
представление о неотъемлемом достоинстве, обусловленном равенством в правах…" [5: 3–40].
Однако в данном случае, мы рассматриваем ''достоинство'' как качественное свойство человека.
Определяющим фактором в характеристике этого свойства является моральное отношение человека к
самому себе, оно во многом определяет отношение к нему окружающих, которые оценивают его уже как
личность. Личностная ценность определяется не тем, что мы делаем, или с кем знакомы, а тем, какие мы.
Важно не опускаться, не ронять свое человеческое достоинство ни при каких обстоятельствах, потому
что это одно из тех свойств, которые выделяют человека из животного мира. По мнению писателя
К. Д. Токманова "…при отсутствии таковых ''эфемерных'', лучше сказать – человеческих понятий (долг,
честь, любовь, достоинство и т. п.) у человека нет ни вдохновения, ни истинного счастья в жизни… Без
истинного счастья человек ищет суррогаты – наркотики, алкоголь, сексуальные извращения и тому
подобное". [6]
Механизм достоинства основан на движении изнутри человека к общественному уважению. В
рассказе Михаила Шолохова "Судьба человека" – рядовой солдат Андрей Соколов, даже перед лицом
смерти не ронял человеческого достоинства и несгибаемой силой воли демонстрировал патриотизм.
Потрясенные фашисты наградили его – физически истощенного пленника – едой, которую он отдал
товарищам [7].
В любых ситуациях человек не должен опускаться ниже своего собственного "Я". Достоинство дает
человеку право ответственности за свое поведение, утверждает личность, формирует самоуважение.
Психологи и социологи отождествляют достоинство с ценностью человека (человека вообще или
конкретной личности) или с осознанием им этой ценности, либо с поведением человека, выражающемся
в достойном образе жизни. И, уже особым аспектом в этой теме выступает проблема отсутствия
принуждения, т. е. осознание свободного выбора – остаться человеком и, может быть, погибнуть; или –
превратиться в нечеловеческую сущность – и, выжить. Однако лицо, утратившее чувство собственного
достоинства, не пользующееся доверием и уважением окружающих, теряет правильную ориентацию в
жизни, ощущение счастья [8].
Область достоинства неприкосновенна, ее границы не должны нарушаться. Под вторжением в
область достоинства мы понимаем любое действие, принуждающее человека к определенному мнению,
отношению, решению или действию, лишающего его свободы в одном из этих проявлений достоинства.
Сюда с очевидностью входят и навязывание мнения, давление на позицию человека, ультимативность, а
также вымогательство мнения, отношения или даже сочувствия [9: 110].
Область достоинства не подотчетна. Нет инстанции, кроме собственного разума и совести, перед
которой человек должен давать отчет по вопросам или поступкам, входящим в область его
достоїнства [4]. Достоинство является фундаментальной категорией прав человека, послужившей базой
для Римского права. Нарушение границ достоинства имеет ряд градаций, начиная с бестактности –
неумышленного и бескорыстного несоблюдения границ личности, через беспардонность и оскорбление,
нежелание видеть и признавать существующие границы, к откровенному хамству, т. е. взлому границ и
открытому игнорированию суверенитета, основанному на силе [4]. Требование у законопослушного
гражданина отчета, есть вторжение в его суверенную область или, например, оскорбление религиозных
чувств верующих, есть покушение на свободу самовыражения и рассматривается как посягательство в
экстремистских преступлениях.
В этой связи отметим, что в Азербайджане в соответствии с Конституцией (пункты 1 и 3 статьи 18),
религия отделена от государства, но все вероисповедания равны перед законом. При этом запрещены
распространение и агитация религий, унижающих человеческое достоинство и противоречащих
принципам человечности [10].
Очевидно, что моральная этика, право, религия идеологически направляют человека на сохранение
достоинства личности. Человек может оказаться перед выбором между совестью и выгодой и, уже его
сила духа определяет, кем он выйдет из этой ситуации. Объективный взгляд на достоинство раскрывает
общую ценность человека, независимо от его конкретных качеств и особенностей; личностную,
индивидуальную совокупность положительных духовных и физических качеств; связанную с
принадлежностью к определенной социальной общности, группе и т. п. (например, достоинство
рабочего, ученого, достоинство женщины, достоинство мужчины и т. д.). Рабочий, понимающий свою
значимость, никогда не позволит себе брак, разгильдяйство; он всегда будет стремиться к повышению
своей квалификации, гордиться своим трудом, своим местом в рабочем процессе и в обществе, в целом.
"Достоинство ученого, является, едва ли, не главным фактором, определяющим структуру научного
сообщества и отношения его участников" [4].
Достоинство женщины представляет собой ее главную святыню. Оно базируется на трех китах:
уважении к себе, уважении к другим и 100 %-ой ответственности за свои действия и свою жизнь.
Уважение к себе предполагает высокие моральные качества, верность себе и своим принципам, уважение
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к своему телу, душе и пространству. Женщина не позволяет себе загрязнять свое тело и свой внутренний
мир сигаретами, алкоголем, ненавистью, злостью, местью. Это также означает определение границ для
окружающих, которые они не могут нарушать. Это верность себе и возможность быть собой. Уважение к
другим также предполагает, что вы уважаете их тело, душу и пространство, и не нарушаете их границ.
Ответственность предполагает, что вы осознаете, что все, что происходит в вашей жизни – это дело
ваших рук и ваших мыслей. Вы никого не обвиняете, не перекладываете ответственность за свои
поступки и действия, и не считаете, что кто-то, а не вы отвечает за ваше счастье [11: 49].
Достойным мужчиной изначально считался мужчина благородного происхождения. Затем так стали
называть образованного и воспитанного мужчину, вызывающего уважение. Джентльменов отличало
умение держать свое слово (джентльменское соглашение), вежливое отношение к женщинам,
пунктуальность, элегантность в одежде, его особый патриотизм. Он интересовался политикой, видел
общественные проблемы и размышлял над их решением с позиции государства. Это был
государственный человек. Современный достойный мужчина – мужчина, имеющий несокрушимые
морально-нравственные принципы, самостоятельный в своих решениях и действиях [12: 63].
Примеры объективной обусловленности достоинства можно продолжать до бесконечности, однако
перейдём к его субъективному аспекту. Он включает осознанность индивида своей ценности как
человека вообще, как конкретной личности, представителя определенной социальной группы (класса,
нации и т. д.) [8].
В случаях, когда личность идентифицирует себя со своим народом, его историей и культурой,
признает его национальные традиции и обычаи, говорят о национальном достоинстве, которое
достигается посредством понимания нации своего места и роли в развитии других культур и мировой
цивилизации, выражающееся через гордость за свой народ, любовь к своей культуре и истории,
ответственность за настоящее и будущее своей нации, способность представлять свою нацию перед
другими народами. В целом, национальное достоинство, как и национальное достояние, представляет
собой благо, от которого зависит безопасное развитие страны – экономическое, культурное,
политическое и др. Здесь субъективный аспект переплетается с объективным, ибо национальное
достоинство заставляет всех и каждого рачительнее, бережливее относиться к накопленному
поколениями потенциалу страны, всемерно содействовать его преумножению, приращению и
качественному обновлению.
Современная философия во все большей мере связывает понятие человеческого достоинства с идеей
прав человека. "Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах" (статья 1)
[13]. Всеобщая Декларация прав человека провозглашает такие права, как свобода от преследований,
свобода выражения мнений и ассоциаций на врожденном достоинстве каждого человека. Главная цель
Европейской конвенции о правах человека и биомедицине защищать достоинство и индивидуальность
каждого человеческого существа, а также гарантировать всем без исключения "уважение целостности
личности, фундаментальных прав и свобод, которыми обладает каждый человек" (Статья 1) [5].
Выводы: возможны различные аспекты общего понятия достоинства. На него, как на базовую
ценность "нанизываются" остальные нравственные ценности: совесть, честь, порядочность и т. д.
Достоинство отождествляемо с нравственным поведением, достойным образом жизни. Но, главное в его
содержании – достоинство человека, представляющее собой морально-нравственную ценность, не
подлежащую спекуляции.
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Юсифзаде Аїда Мамед кизи. Гідність як вища моральна цінність і її аспектуальне твердження.
Стаття присвячена морально-етичній категорії належного. Об'єктивний погляд на гідність розкриває
загальну цінність людини, незалежно від його конкретних якостей і особливостей; особистісну,
індивідуальну сукупність позитивних духовних і фізичних якостей; пов'язану з належністю до певної
соціальної спільноти, групи. Обґрунтовано, що гідність – невід'ємна риса особистості, її вроджена
властивість ставитися до себе з повагою, що дозволяє відчувати їй потрібною і корисною суспільству
навіть у самих найнесприятливіших життєвих ситуаціях.
Ключові слова: гідність; морально-етичних цінностей; моральна категорія; гідність людини,
особистості, нації.
Yusifzade Aida Mamed gizi. Dignity as the Highest Moral Value and His Aspectuality Approval.
The article is devoted to the important issue of internal moral and ethical category – of dignity. An objective
look at the overall value of the dignity of man is revealed, regardless of its specific qualities and features;
personal, individual set of positive spiritual and physical qualities; associated with membership of a particular
social community, group, etc.
The author comes to the conclusion that dignity is an integral part of the individual, his innate property to treat
you with respect, allowing feeling important and useful to society, even in the most adverse situations.
Key words: dignity; a moral-ethical value; an ethical category, the dignity of the personality, dignity of the
nation.
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ХРИСТИЯНСЬКІ ЦІННОСТІ ЯК ЧИННИК ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА
Стаття присвячена аналізу місця та значущості християнськиx цінностей у системі суспільнополітичних відносин, визначено їх функціональне призначення в умовах демократичної трансформації
сучасного українського соціуму. Підкреслюється взаємозв’язок між формуванням цінностей та
ефективністю політичної системи держави. Висновується, що ігноруючи західні цінності, необхідно
враховувати ментальні, духовні та психологічні особливості, специфіку національної культури, і на цій
основі створювати умови для діалогу культур.
Ключові слова: християнські цінності, демократія, політична діяльність, система політичних
цінностей.
Сучасний етап розвитку українського суспільства характеризується інституціональними
перетвореннями в соціально-політичній, економічній та технологічній сферах, що потребує
кардинального переосмислення системи його ціннісних параметрів. Адже будь-які зміни і реформи у
державі стають дійсно незворотними й успішними лише за умови їх сприйняття і закріплення у системі
ціннісних орієнтацій суспільства. Зв’язки між економікою, політикою і цінностями мають не причиннонаслідковий характер, а радше характер кореляції (на зразок "курка – яйце"). Однак, простежуючи
ціннісні зміни, можна зробити висновок, в який бік рухається суспільство. З одного боку, цінності
складаються історично, а тому міняються дуже поволі, а з другого,– вони таки підлягають змінам –
головним чином через те, що у більшості людей вони формуються у підлітковому та юначому віці, і
носять неминучий відбиток часу, на який цей вік припадає.
Проблема вивчення християнських цінностей у сучасній Україні набуває особливої актуальності,
оскільки цінності виступають як домінуючі принципи суспільно-політичної діяльності особистості,
певною мірою програмуючі форми її активності у світі політики; задають змістовні значення тим або
іншим політичним об’єктам і дозволяють оцінювати їх з погляду індивідуальних інтересів, намірів,
задумів.
Алексіс де Токвіль свого часу був практично єдиним, хто захищав ідею, що релігійність населення
може сприяти демократичності суспільства, тоді як серед французьких мислителів домінувало
переконання, що релігія як віра у надприродну істоту або надприродний світ перешкоджає політичному
й економічному розвитку (адже в тодішніх прогресивних інтелектуальних колах релігію часто
асоціювали насамперед з догмою та політичною владою духовенства). Як відомо, Жан – Жак Руссо,
заперечуючи релігію як віру в Бога, але визнаючи важливість леґітимаційої функціі релігії, пропагував
заміну християнства громадянською релігією, а Оґюст Конт і Анрі Сен - Сімон – релігією людства.
Однак саме погляди А. Токвіля на це питання найкраще витримали перевірку часом.
А. Токвіль уважав релігію "політичною інституцією, яка робить потужний внесок у підтримку
демократичної республіки американців" [1: 300]. У своїх спостереженнях він доходить такого ключового
висновку: "Деспотизм може правити без віри, свобода – ні" [1: 307].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження природи цінностей знайшло своє
відображення в працях представників різноманітних наукових течій. Серед зарубіжних вчених, які
приділяли особливу увагу даній проблематиці, слід відзначити таких дослідників, як Г. Алмонд,
Є. Баталов, О. Башкірова, М. Вебер, С. Верба, К. Гаджісв, Г. Ділігенський, М. Доган, Р. Інглехарт,
А. Токвіль, М. Карват, В. Лапкін, І. Лебедєв, С. Лінсет, В. Мілановський, В. Нойман, В. Пантін,
Ю. Пивоваров, В. Рукавишніков, М. Фіннемор, Л. Халман, П. Естер та ін. В українській політичній науці
проблеми політичних цінностей також розглядаються дедалі активніше. Найбільш помітний внесок у їх
аналіз зробили такі вітчизняні фахівці, як В. Бакіров, В. Бебик, О. Білий, Е. Гансова, М. Головатий,
Є. Головаха, А. Горбань, В. Горбатенко, Н. Костенко, М. Міщенко, В. Оссовський, Н. Паніна, І. Попова,
В. Романов, А. Ручка, О. Яременко та ін. Однак, на наш погляд, недостатньо висвітленими залишаються
питання щодо вивчення впливу ціннісних факторів на характер трансформації політичної системи
українського суспільства.
Метою статті є розгляд місця та значущості християнських моральних цінностей у системі
суспільно-політичних відносин, визначення специфіки їх функціонування в сучасних українських
реаліях.
© Мельник М. В., 2016
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Виклад основного матеріалу. Християнські моральні цінності формують найбільш фундаментальні
критерії відношення індивідів до суспільно-політичного життя, визначають їх пріоритети, дозволяють
відокремлювати в суспільстві важливе від несуттєвого, лежать в основі настанов й орієнтацій
особистості. Це такі цінності як істина, свобода, справедливість і любов. Втілення їх у життя –
найнадійніший і найнеобхідніший шлях особистого удосконалення і гуманізації суспільного існування.
Слід зазначити, що у філософській науковій літературі та християнській теології склалися різні
підходи до визначення релігійних цінностей. Перша визначає їх як сукупність ідей, норм поведінки, дій,
за допомогою яких відбувається задоволення духовних потреб віруючого [2: 376]. Для теології ж
характерним є ігнорування дефініції зазначеного поняття, не дивлячись на широке його використання.
Важливим як в частині формулювання християнських цінностей є вчення Томи Аквінського. Так,
християнське розуміння цінності ґрунтується на ідеї блага, як того, до чого всі речі прагнуть, щоб
досягти досконалості. Категорія цінності відображає відмінності у кількості вкладеного в явищах блага.
Вона служить тією властивістю речей, яка може дати уявлення про сутність речей [3: 65].
Продуктивною для аналізу християнських цінностей постає класифікація, прийнята в сучасному
релігієзнавстві. Розподіл цінностей на "цінності-цілі" і "цінності-засоби", запропонований Н. Рокічем при
вивченні соціально-психологічних явищ, добре узгоджується з християнськими положеннями про
кінцеву мету життя і "шлях" до неї. Більш проблематичним у контексті класифікації є опис групи
неспецифічних цінностей, поданих у християнської аксіології, оскільки не всі ціннісні феномени
зазначеної групи рівнозначні і, крім того, вони зазнають серйозних змін в сучасному християнстві.
Виступаючи за своєю природою ключовим фактором соціально-політичної інтеграції, система
християнських цінностей додає загальнообов’язкову значущість і наділяє відповідними якостями
моральні норми, служить основою, яка забезпечує цілісність світогляду особистості, а разом з тим
поєднає особистість і суспільство та гарантує ефективне функціонування сучасної політичної системи.
Конституювання цінностей системно відбувається на рівні взаємодії "індивід – соціум – держава", де
цінності виступають загальнообов’язковими нормами соцієтального існування (правилами поведінки),
що формують з сукупності індивідів цілісну і єднісну соціальну систему суспільства. Відтак цінності не
тільки опосередковано визначають структуру суспільства, але й формують систему консенсусної
узгодженості як вимогу існування єдиної системи політичності людської спільноти. Сформатовані в
певну логічну структуру цінності володіють високим мобільним потенціалом, оскільки формуються та
підтримуються кожною соцієтальною одиницею – громадянином, сім’єю, групою, територіальною
громадою, країною, людством [4: 39].
Одне з центральних місць у групі цінностей-засобів займає місце і роль християнських моральних
цінностей у практичній політиці. Іншими словами, цінності в суспільно-політичній діяльності
ідентифікуються соціальними цінностями, які регулюють поведінку людей у суспільно-політичній сфері.
Безумовно, моральні або етичні цінності впливають на становлення демократії. Адже справжня
демократія – це не лише результат формального дотримання низки правил, а плід свідомого вибору
цінностей, які лежать в основі демократичних процедур. Це такі цінності, як гідність кожної людської
особи, дотримання прав людини, відданість спільному благу як меті і провідному критерію політичного
життя. Якщо немає згоди щодо цих цінностей, втрачається найглибший сенс демократії, а її стабільність
опиняється під загрозою [5: 251].
Виробивши демократичний стиль мислення і поведінки, людина схильна реалізовувати його в усіх
царинах свого життя – як у світських, так і в духовних. Це може означати, що хоч би в якій царині
(світській чи духовній) відбувалася зміна світогляду та зразків поведінки, вона сприятиме демократизації
решти інституцій цього суспільства. У протилежному випадку, коли канали світського впливу
культивують демократію, а релігійні – протилежні переконання, демократизаційний процес має значно
менше шансів на успіх, оскільки для віруючих людей, як правило, Церква становить більший авторитет,
ніж будь-яка інша організація.
Християнські цінності укорінені в культурі суспільства поряд з моральними, естетичними,
економічними, політичними, соціальними. У християнських цінностях індивід виражав своє прагнення
до більш справедливого суспільства, до ефективно організованої держави, прогресу [6: 45–46]. На наш
погляд, це ще раз демонструє важливість не релігійного напрямку per se для сприяння релігії
демократичному ладу, а тієї специфіки, якої він набуває у конкретних просторово-часових координатах.
"Людське обличчя" політики в значній мірі залежить від світу цінностей – суб’єктивних переваг
людей, їх уявлень про бажані або небажані події і предмети, що виражають значимість для людини. Саме
цінності служать ядром найважливіших направляючих компонентів політичної діяльності : ідеології –
системи цінностей і групових переваг і переконань; політичної культури моделі орієнтації і поведінки в
політиці, яка включає пізнання, емоції, оцінки, і служить критерієм добору політичної інформації;
політичної системи – цінностей і інститутів, що організують використання політичної влади; сама
політика часто визначається як встановлення і розподіл цінностей у суспільстві авторитарним
способом [7: 13–14].
77

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка

Така роль цінностей визначається тим, що у світ політики люди постійно переводять свої власні
уявлення про найбільш бажане або, навпаки, небажане (а цінності саме і постають "бажаними подіями,
цілями-подіями"). Безумовно, що не всі цінності є політичними, такими їх роблять три ознаки: по-перше,
можливість реалізації цінностей тільки в результаті спільних колективних дій людей; по-друге, активний
вплив цінностей на всі аспекти існування механізму державної влади, і, нарешті, по-третє, та або інша
форма зв’язку цінностей з єдиним інтересом соціальної спільності.
Демократизація політичної системи суспільства, згуртованість соціально-політичних утворень
передбачає розробку та створення стійкої системи пріоритетних цінностей. Суспільство, у якому
досягнуто консенсусу відносно того, що вважати цінністю, а що ні – може розглядатися як стабільна
система, оскільки ліквідується головне джерело протиріч, які породжують нестабільність, катаклізми,
потрясіння.
Історичний досвід засвідчує, що політика залежить від широкого кола взаємодіючих цінностей
своєрідність яких полягає в тому, що, здійснюючи значний вплив на політичне життя, власне,
підкоряючи її собі, вони, як правило, мають неполітичне походження, відтворюються в більш
фундаментальних для людського існування сферах буття: моралі, релігії, економіці. Політика служить
засобом реалізації цих цінностей, і під їх впливом перебувають: структура власне політичних цінностей,
співвідношення і зміст яких може істотно змінюватися під впливом такого тиску; здійснення добору
політичних пріоритетів; визначення характеру політичної аргументації; формування інструментарію
політичних дій; програматика політичної діяльності, уявлення про границі і можливості її впливу на
громадське життя [8: 10–12].
Особливого значення вияв християнських цінностей набуває у кризові та трансформаційні періоди,
коли суспільство вимагає чітких орієнтирів для подальшого розвитку. Як зазначав І. Кон, індивідуальноособистісні основи посилюються в переломні, кризові епохи, коли індивід змушений сам для себе
шукати відповіді на нові запитання, перед якими безсила традиційна ідеологія [9: 141].
Українському суспільству, що пережило докорінну зміну системи цінностей при переході від
тоталітарного режиму до демократичних принципів громадського життя, довелося зштовхнутися з
конфліктом цінностей. Політичне життя сучасної України досить складне і різноманітне, характерний
значний розкид політичних переваг і орієнтацій у суспільстві. Спостерігається важка криза ідентичності
в багатьох групах суспільства, особливо в тому, що стосується самоідентифікації з політичними і
соціальними цінностями, політичними символами минулого і сьогодення. Це відбувається тому, що
зміни не завжди позитивно та адекватно сприймаються усіма громадянами. Одночасно багато людей
мають потребу в соціальній і політичній опорі, щоб не залишитися один на один з важко розв’язаними
проблемами громадського життя і власного буття. Існуючі та взаємодіючі, різні системи цінностей у
сучасній Україні дуже впливають на суспільну свідомість. У ході переосмислення цінностей
здійснюються переходи до різних базових ієрархій: для деяких груп населення характерне прийняття в
більшому або меншому ступені нових цінностей і норм, в інших групах відбувається зміцнення
традиційних цінностей. А це, в свою чергу, призводить до розколу суспільства, втрати людиною віри у
майбутнє, збайдужіння, аполітичності населення країни, а іноді й до конфліктів, руйнування базових
підвалин полі пічної культури. Однією з причин перманентної соціально-політичної, економічної та
морально-духовної кризи, яку переживає Україна, є відсутність життєздатних, відповідних часу та
українській ментальності фундаментальних ціннісних основ функціонування суспільства [10].
Висновки. Інкорпоруючи західні цінності, слід враховувати ментальні, духовні та психологічні
особливості, специфіку національної культури українського народу, і на цій основі створювати
внутрішньополітичні та зовнішньополітичні умови для діалогу національних культур. У цьому контексті
завдання християнства полягає у наповненні демократії духовним та моральним змістом, у спонуканні до
реформування демократії у напрямку визнання людини та її свободи найвищою й фундаментальною
цінністю.
Перспектива подальшого досліджень у зазначеному напрямі, з одного боку, – це питання
можливості становлення і збереження демократичного ладу в атеїстичному суспільстві, а з другого, – це
ретельніше дослідження світоглядних та організаційних рис, які мають бути властиві релігії для того,
щоб уможливити її конкуренцію з демократією, тобто щонайменше – їхню сумісність, а як максимум –
взаємопідсилення.
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Мельник М. В. Христианские ценности как фактор демократизации современного украинского
общества.
Статья посвящена анализу места и значимости христианских ценностей в системе общественнополитических отношений; определенo их функциональное предназначение в условиях демократической
трансформации современного украинского социума. Подчеркивается взаимосвязь между
формированием ценностей и эффективностью политической системы государства. Выясняется, что
игнорируя западные ценности, необходимо учитывать ментальные, духовные и психологические
особенности, специфику национальной культуры, и на этой основе создавать условия для диалога
культур.
Ключевые слова: христианские ценности, демократия, политическая деятельность, система
политических ценностей.
Melnyk M. V. Christian Values as a Factor of Democratization of Ukrainian Civil Society.
The article is devoted to the analysis of the place and the importance of Christian values in the system of social
and political attitudes; their functional destinations in the conditions of democratic transformation of Ukrainian
modern society are determined. Intercommunication between forming of values and effectiveness of political
system of the state is underlined. The display of Christian values acquires the special value in crisis and
transformation periods, when society requires clear reference-points for further development. Today, many
people in need of social and political resistance, not to be left alone with the difficult problems resolved public
life and own existence. The existent and interactive, different systems of values in modern Ukraine influence on
public consciousness. During the creation of new meanings of values made transitions to different basic
hierarchies: some groups characterized the adoption of more or less new values and norms in other groups are
strengthening traditional values. Grounded, that Ukrainian society experiences the native change of the system
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of values, and it is not accompanied by the conflict of values. Christian values or system of Christian values
acquires at such terms the special value. In the conclusion the author underlines that ignoring western values is
necessary to take into account mental, spiritual and psychological features, specific of national culture and on
this basis to create terms for the dialogue of cultures.
Key words: Christian values, democracy, political activity, system of political values.
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АНТИХРИСТИЯНСЬКІ ТА САТАНИНСЬКІ МОТИВИ У ФОРМУВАННІ ІДЕЙНОГО
СТРИЖНЯ "МЕТАЛІЧНОЇ" МУЗИКИ: РЕЛІГІЄЗНАВЧО-МИСТЕЦТВОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ
У статті здійснена спроба аналізу на межі релігієзнавства та мистецтвознавства ролі та місця
антихристиянського мотиву як одного із ідеологічних стрижнів "важкої" музики, на прикладі огляду
творчої спадщини ряду колективів американського та європейського "металу". Зауважено, що
сугестивний вплив релігійних ідей у музиці викликаний світоглядно-пізнавальними особливостями
людини. Досліджено мотивування ряду образів даного виду музичної субкультури в якості окреслення
соціальних позицій та сугестивного впливу містично-сакральної ідеї.
Ключові слова: сатанізм, хеві метал,сугестивність, сакральна функція.
Постановка проблеми. Аналіз особливостей становлення антихристиянських настроїв в одному з
найзагадковіших представників музичної субкультури такого як "heavy metal" є актуальним з ряду причин.
По-перше, це насамперед, повернення інтересу молодої верстви населення до вище вказаного музичного
стилю. По-друге, до уваги береться наявність релігійної кризи, та відсутності міжконфесійної толерантності
на теренах сучасного українського суспільства.
Окреслення невирішених питань, порушених у статті. Чому ж саме антихристиянська тематика
стала мало не візитною карткою "металу"? У чому ж причина достатньо тривалого (друга половина 70-х,
по наш час) використання "сатанинської" символіки в текстах, зовнішніх атрибутах, логотипах, що мали
сугестивний характер, досить талановитих і, в музичному плані, професійних колективах. Висвітлення
окреслених питань й буде здійснено автором у статті.
Мета дослідження. Відтак, основною метою нашої наукової розвідки є дослідження мотивацій
використання сатанинської символіки чи то як підкреслення ідеологічного русла та використання її в
якості сакральної функції, чи як революціонізуючого чинника, тобто, виклику суспільству в якому панує
християнство, котре, на думку молоді, почало забувати щодо основної своєї задачі (навчити парафіянина
любити ближнього свого), чи лише стилістична амуніція, котра підкреслює особливу несхожість
(містичність, тобто, втаємничіність) "металічної" музики з посеред усієї суб-культурної музичної кагорти
для розставлення правильних, життєорієнтуючих акцентів.
Виклад основного матеріалу. Для більш об'єктивнішого та глибшого аналізу проблеми у нашому
дослідження варто, перш за все, з'ясувати, що ми маємо на увазі розглядаючи"метал", як вид, або жанр
мистецтва. Щоб зрозуміти "метал" як особливу систему смислів, внутрішнє логічне раціональне явище
культури, потрібно насамперед розібратися, якого роду музичні або сценічні ефекти прагнуть викликати
його представники, і чому ці їхні устремління виявляються важливими для досить широкої групи молоді.
Довгий період панування західноєвропейської класичної традиції з її установкою на створення
самоцінного і самодостатнього образного світу привчило нас усіх до думки, що музика є насамперед
засобом досягнення художніх ефектів і що ці ефекти важливі як реалізація певного естетичного ідеалу;
будь-які інші ефекти музичного твору розглядаються як побічні або підвладні, щодо цієї його головної
функції. Коротко кажучи, традиції класичної культури привчають нас бачити в музиці мистецтво, чи немистецтво і оцінювати його як прекрасне або потворне, як піднесене або низьке, тоді як все інше набуває
сенс лише в окреслених таким чином рамках. Тим часом історія культури знає й інші традиції, де
музичний твір розглядається як засіб відтворення різних душевних станів, далеко не обов'язково
збігаються з естетичним переживанням або навіть які припускають його в якості своєї вихідної умови,
наприклад, танцювальна музика при сприйнятті якої власне художні критерії відсуваються на другий
план. У всіх подібних випадках ми маємо справу з жанрами чисто прикладного плану свого роду
музичним дизайном, спрямованим на вирішення деяких специфічних життєвих проблем і тому набуває
значущості головним чином для тих, хто з такими проблемами стикається."Металічна" музика, або, в
ширшому розумінні "хеві метал" з його специфічними смислами та метафорами набуває характер
своєрідного соціального ресурсу, джерела мотивації, без звернення до котрого виживання в сучасному
складному, деморалізованому, постмодерніському суспільстві стає дедалі важчим. Вся система символів
та зовнішніх атрибутів цього музичного спрямування заставляє як виконавця, так і слухача пережити
самоочевидний душевний стан і таким чином провокує внутрішню готовність до протидії кризового
стану.
В першу чергу, необхідно розібратися що мається на увазі під поняттям "сатанізм". Насамперед, це
окультно-релігійні уявлення, культ та організації, що є антитезою християнства і опозицією до
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прийнятих в суспільстві морально-правовим принципів. Головним джерелом сучасного сатанізму є
масовий культ диявола, що склався в умовах європейського Середньовіччя в результаті взаємодії двох
культур – язичництва та християнства [1].
Звинувачення в сатанізмі – одне з найбільш частих, висунутих проти важкої музики. І, якщо в Європі,
як правило, на цю справу дивляться крізь пальці, то в США бути сатаністом непросто. Варто лише
згадати, скільки концертів було відмінено, на скількох платівках PMRCX (Parents Music Research Centre,
виступаюча за заборону хеві металу, – організація, до якої входять дружини деяких американських
сенаторів) наліпила наклейки з попередженням щодо "нецензурної лірики" (згадування Диявола
вважається також брутальною лайкою), скільки кліпів були заборонені до показу по MTV! Все це
відбувалося з однієї причини: в творчості рок-груп вбачалася пропаганда сатанізму. Але найсмішніше
полягає в тому, що більшість виконавців, котрі потрапили під цензуру, насправді не мають нічого
спільного з культом прихильників Чорного Лорда.
Постараємося простежити виникнення і розвиток істинного сатанізму у важкій музиці.
Якщо не найперші, то вже одні з самих першиx звинувачень посипалися на адресу Оззі Осборна часів
ранніх "Black Sabbath". Однак при більш детальному вивченні лірики групи можна легко зрозуміти, що
це не чистої води сатанізм, а просто відображення проблем і труднощів сучасності, побачене у дзеркалі
диявольщини. Так само, як неможливо серйозно говорити про сатанізм "Judas Priest" або, скажімо, Еліса
Купера. Сам маестро шок-року якось сказав: "Моє шоу – це жахи, але не сатанізм" [2]. Вважаємо, що
перший серйозний прояв культу шанувальників диявола на металевій сцені можна датувати 1981 роком,
коли британський гурт "Venom" випустив свій дебютний альбом "Welcome То Hell".
Саме цей диск можна розцінювати як сатанізм "чистої води", сатанізм заради сатанізму, а не як якусь
алегорію, ширму, зручну для зображення всяких проблем суспільного життя [2]. Venom став одним з
основоположників жанру Black-metal, утримуючись на цьому почесному п’єдесталі до свого розколу в
1986 році. Груба музика, потужно замішана на "панку" і "треші", абсолютно чумна лірика – все це
справляло надзвичайно похмуре, але тим не менш надихаюче враження для певної категорії слухачів, і
далеко не тільки з кагорти так званих тинейджерів, для яких зовнішні атрибути прихильників "темної
сторони" є лише виклик суспільству,
Іншим апологетом істинного сатанізму в "heavy" можна сміливо вважати датчанина Кіма Бендикса
Петерсена, більш відомого за сценічним псевдонімом як King Diamond і його колишню групу "Mercyful Fate".
Самобутній вокаліст, що володіє приголомшливим діапазоном і здатністю співати різними голосами,
Даймонд приніс у сатанинський метал елементи театральності, створивши мелодійні, і водночас містичні та
загадкові композиції, що увійшли до перших альбомів – "Melissa" і "Do not Break the Oath". Щодо особи
самого Даймонда ходить немало легенд. Кажуть, цей датчанин пов'язаний з потойбічними силами і володіє
здібностями чаклуна. Однак подальші вишукування Кінга в складі вже власної групи при всій своїй красі
дещо нагадують просто стилізацію до текстів, хоча в них все-таки відчувається присутність потужних темних
загробних сил. Якщо згадати, кому ці сили підпорядковані, висновок напрошується сам собою.
Не зважаючи на серйозну зацікавленість сатанізмом, на сьогоднішній день Петерсен відмовився від
сповідань будь-яких релігійних течій, зауважуючи, що сатанізм для нього не є релігією, а швидше
сприймається як життєва філософська позиція.
Розвиток треш-металу також не міг обійтися без сатанізму, як важливого компоненту сугестивного
впливу. Тут найбільший внесок зробив, звичайно, "Slayer", зі своїм красномовним логотипом у вигляді
сатанинської пентаграми, не дивлячись на те, що один з представників метал гурту Том Арайа є
надзвичайно набожним католиком. Даний колектив створює таку "закручену" лірику, що не всякий може
зрозуміти її без допомоги тлумачного словника. До речі, саме Slayer в 1986 році в композиції "Angel of
Death" пов'язав сатанізм з фашизмом, що моментально спровокувало численні негативні реакції на
колектив.
Тим часом зароджувався новий стиль, котрий просто не міг не нести в маси ідеологію темряви. Мова
йде про "death-metal". Групи, що вважаються засновниками жанру (такі, як "Death", "Hellhammer" і
"Possessed"), сформували його основні принципи, котрі стали візитівками даного стилю – похмурий,
гарчащий вокал (гроулінг), агресивна трешева музика, як правило, в середньому темпі, хоча не завжди
(Death). Лірика, будується на принципі – чим моторошніше, тим краще (сатанізм – передова тема), але, як
виняток траплялися тексти з претензією на філософський смисл (творчість Чака Шулдінера в якості "Death",
"Pestilence", "Cynic").
Шулдінер Чак, на нашу думку, найнепересічніша постать у даній науковій розвідці. Це не лише прекрасний
музикант та талановитий гітарист, котрий, за невеликий проміжок свого короткого, але надзвичайно бурхливого
життя встиг стати авторитетом як для світової публіки шанувальників death-metal, так і для вже досить відомих
на той час музикантів, виконуючих "метал". У документальному фільмі "666 At Calling Death", його запитали, чи
є сатанізм частиною його музики, він відповів: "Ні. Зовсім немає. Я дійсно не хочу залучати будь-яку релігійну
тему в музику. Я думаю, що релігія – це щось дуже особисте. Я ніколи не писав сатанинські тексти пісень. Ми
дійсно писали "криваву" лірику, але це було нещиро, на кшталт сценарію до фільму жахів. Це чиста
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фантазія" [2]. Шульдінер створював логотип "Death" в різних варіантах під час його кар'єри. Річ в тім, що на
перших зображеннях логотипу (з 1984 року) в букві "t" перетинка була розташована значно нижче, що, по суті,
зовнішньо вказувало на перевернутий хрест, як один з символів сатанізму. Починаючи з альбому Symbolic
(1995 рік), логотип групи був змінений щодо початкового – в букві "t" перекладина була піднята у верхню
половину символу. Вважаємо, що розвиток як музиканта Шулдінера припадав на розвиток Шулдінера як
людини. І ця знакова зміна зовнішнього виду букви не була лише зміною логотипу, а була трансформацією його
внутрішнього духовного світу. Для нього наставав час правильних пріоритетів. Шульдінер не хотів впливати на
людей і не хотів, щоб його музика асоціювалася зі злом.
Антихристиянською тематикою, більше того, відповідним стилем життя поза сценою, особливо
виділялися флоридська "Deicide" зі своїм фронтменом Гленом Бентоном, у котрої виникли в
пуританській Америці серйозні проблеми з вибором записуючої фірми, та не менш відомий гурт "Morbid
Angel". Зупиняючись на останньому колективові, варто відзначити несхожість подання музичного
матеріалу та й поза сценічними, життєвими орієнтирами з його опонентами як "Deicide", котрі, в свою
чергу, відомі сатанинським радикалізмом не лише в своїх текстах та атрибутах.
Головний ідеолог "Morbid Angel" Трей Азагтот прихильник позиції індивідуалізму, негативного
ставлення не тільки до християнства, але й до всіх інших релігій. Музика групи "Morbid Angel", за
твердженням Трея, не спрямована на агресію щодо людини і на руйнування. Вона є рушійною силою, що
випромінюється з самих музикантів, що веде до розкріпачення та свободи. Аналізуючи його позицію ми
бачимо, що багато ідейних джерел цього флоридського квартету беруть початок з "Сатанинської Біблії"
Антонуана Шандора Ла-Вея. Варто відзначити, що Трей не схвалює насильство і грабежі, а лише закликає
людей мислити самостійно, уникаючи навіювання, яке робить політика, релігія і громадськa думкa. "Моя
основна мета – це безперервний розвиток. Хочеться побільше всього дізнатися, постійно розширювати
горизонти свого розуму "(знову, Ла-Вей. Прим.авт.). Що ж стосовно сатанізму, як суто особистої релігії, то
"Morbid Angel" не підтримує такого роду організації, що проповідують свою віру і переконання всім без
винятку, погрожуючи непідкореним неодмінне і негайне спалення в пекельному вогні. "Наша життєва
філософія допускає тисячі різних понять одного твердження, – говорить Трей. – Кожен може приймати той
же сатанізм так, як йому завгодно, і це цілком нормально. Наш альбом не підтримує абсолютно ніякого
виду поклонінню дияволу. Це ми пропонуємо зробити людям, щоб кожен вирішив для себе, що він хоче
робити у своєму житті, без всяких там проповідних промов. Так, наша музика – свого роду магія, але
полягає вона не в "дияволах і демонів", а в міці розуму" [3].
Модернізація в музичній культурі першої половини 90-х торкнулася також і "важкої" музики.
З'являється досить модна тенденція вводити не лише в композиції на студіях звукозапису а й у склад
музичного колективу клавішні інструменти. Органи (синтезатори), струнні інструменти – скрипки,
віолончелі, і навіть церковні хори все частіше з'являються у записах "металевих" команд, що служать
прекрасним стилістичним забарвленням у тематичних подачах ідеології "темряви". У наявності спроба
схрещування "death-metal" і "doom-metal".
Про "doom-metal" (дослівно, "доленосний метал"?!) треба сказати особливо. Виникнувши як якась
форма наслідування раннім "Black Sabbath" і взявши на озброєння церковну лірику, групи даного
напрямку, лідером якого є шведська "Candlemass", створили досить незвичайний симбіоз похмурої,
повільної мелодійної музики та релігійної лірики.
Висновки. Як ми спробували показати, що в світовій тенденції розвиток "металу" з
антихристиянською, в багатьох випадках, ідеологією живився головним чином енергією чисто
хіліастичною, релігійними, за своєю суттю, пориваннями. Через тексти, атрибутику, нарочиту поведінку
"металічні" групи втілювали або прагнули втілити своє неприйняття існуючого соціального порядку,
особливо це стосувалося внутрішньої політики пуританської Америки, котра намагалася активізувати
свій вплив на молодь післявоєнних Сполучених Штатів, яка не хотіла жити як їх батьки. В епоху
постмодернізму таке ставлення до світу як "юдолі зла" підтримувалося всієї тієї сукупністю
першопричин, які відтісняли на "периферію" суспільства, з їх законами, а як наслідок –
революціонізуючий чинник. Однак, можна з упевненістю сказати, що для більшості колективів, котрі
грають "метал" з сатанинським забарвленням, дияволізм всього лише гра, зручна тема, але ніяк не
відображення своїх справжніх релігійних переконань. Напевно, цим пояснюється той факт, що
сатанинська лірика зазвичай властива групам на ранніх стадіях свого розвитку, поки не з'являться нові,
серйозніші теми ...
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Мельничук М. С. Антихристианские и сатанинские мотивы в формировании идейного стержня
"металлической" музыки: религиоведческо-искусствоведческий анализ.
В статье предпринята попытка анализа, на грани религиоведения и искусствоведения, роли и места
антихристианского мотива, как одного из идеологических стержней "тяжелой" музыки, на примере
анализа творческого наследия ряда коллективов американского и европейского "металла". Замечено,
что суггестивное влияние религиозных идей в музыке вызвано мировоззренчески-познавательными
особенностями человека. Исследованы мотивации ряда образов данного вида музыкальной субкультуры
в качестве определения социальных позиций и суггестивного влияния мистически-сакральной идеи.
Ключевые слова: сатанизм, хэви металл, внушаемость, сакральная функция.
Melnichuk M. S. Satanic and Anti-Christian Motives in Forming the Ideological Core "Metallic" Music:
Religious-Art Analysis.
This article deals with the analysis of the role and place of anti-Christian motive as the one of ideological core
of "heavy" music, on the example of the creative heritage of several groups of American and European "metal"
on the field of science of religion and the history of art criticism. It has been noted the suggestive influence of
religious ideas in music caused by the ideological and cognitive characteristics of man. The motivation of a
number of images of this type of music subculture as social positions and suggestive influence of mystical and
sacred ideas were characterized. Analysis of the formation of anti-Christian movements in one of the most
mysterious musical subculture as "heavy metal"is actual for many reasons. First of all, it is a return of interest
of the young people to this musical style. Also, the presence of religious crisis and the absence of interconfessional tolerance in the modern Ukrainian societyare taken into attention. As we tried to show that the
global trend of development of "metal" of anti-Christian, in many cases, ideology enriched mainly clean energy
chiliastic religious, in essence, aspirations. However, we can confirm that for the most bands that play "metal"
of satanic character, satanism is just a game, comfortable topic, but it doesn’t reflect their true religious stands.
Probably its shows that a satanic lyric usually is common to the bands in the early stages of their development,
before they find new, serious topics.
Key words: Satanism, heavy metal, suggestibility, sacral function.
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ТРАДИЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ
ИНТЕГРАЦИИ В ЕВРОПЕЙСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
В статье анализируются перспективы вхождения азербайджанского высшего образования в
европейское образовательное пространство, обосновывается важность сохранения и переосмысления
культурных традиций азербайджанского образования, обеспечения синтеза старого и нового на основе
сохранения преемственности как условия совершенствования образовательной системы. Участие
Азербайджана в процессах европейской образовательной интеграции важно реализовывать
посредством диалектического принципа: отрицание старого новым осуществлять не через его
уничтожение, а на основе сохранения преемственности.
Ключевые слова: образование, ценности, интеграция, духовность, идея образования, философия
образования.
Актуальность проблемы. Любой образовательный феномен и образование в целом должны
рассматриваться не сами по себе, а внутри проблемного пространства социокультурной динамики. Все
трансформации в ключевых областях человеческой жизнедеятельности отражаются в сфере образования.
Современная мировая практика развития образования в условиях цивилизационных изменений и
поиска новой образовательной парадигмы все больше ориентируется на формирование интегративных
тенденций. Азербайджан как активный член международного сообщества – участник многих
европейских интеграционных процессов, включая научно-образовательные. Все больше вузов
Азербайджанской Республики в той или иной степени присоединяются к интегративным процессам,
несмотря на достаточно противоречивое отношение к данной проблеме со стороны вузовской
общественности.
В прессе появляется множество статей, посвященных этому событию, которые в большинстве своем
выделяют положительные стороны присоединения Азербайджана к Болонской конвенции. Но
существует и противоположная точка зрения, считающая, что реализация положений Болонской
конвенции приведет к потере самобытности, традиций азербайджанского высшего образования.
Сказанное и обуславливает необходимость рассмотрения культурных традиций азербайджанского
высшего образования в контексте интеграции в европейское образовательное пространство. В настоящее
время эти традиции переживают острый кризис и перспективы их в будущем далеко не ясны.
Вступление Азербайджана в 2005 году в Болонский процесс еще более актуализировало вопрос о том,
по какому пути пойдет страна: сохранит отечественные традиции, культуру, высокий уровень
образования, взяв на вооружение лучшие европейские образцы, или же наоборот, воспримет
европейскую образовательную традицию, отвергнув лучшие завоевания отечественного образования –
наше национальное достояние.
Присоединение Азербайджана к Болонскому процессу несет в себе противоречивый заряд. С одной
стороны, присоединение к этой конвенции вызвано объективными процессами в Европе и в самом
Азербайджане. Страна получила реальную возможность войти в общеевропейское, а впоследствии и в
мировое культурное образовательное пространство, упрощающее международное взаимодействие,
повысить, благодаря выходу на европейский и мировой рынок образовательных услуг, доступ к опыту,
накопленному старейшими европейскими университетами, улучшить качество азербайджанского
высшего образования, а тем самым и конкурентоспособность страны, добиться всемирного признания
достижений отечественного образования.
Степень исследованности. Вопросы состояния современного образования являются объектом
исследования представителей многих социальных и гуманитарных наук. Усложнение информационного
пространства, применение во всех сферах общественной жизни ИКТ приводит к постоянному
усложнению системы образования и образовательных стандартов. Вопросы управления образованием,
повышения его эффективности рассматривали специалисты многих стран, в том числе на постсоветском
пространстве О. В. Архипова, Ю. М. Шор [1], Н. С. Розов [2], Е. Е. Вяземский, Е. Б. Евладова [3], в
Азербайджане Ф. Ш. Керимли [4], К. Я. Аббасова [5] и др. В целом, учитывая актуальность проблемы,
литература достаточно многочисленная, в том числе и в англоязычном мире. Однако вопросы
азербайджанского образования в указанном аспекте достаточно подробно не рассматривались. В стране
идет реформирование системы образования в рамках Болонского процесса, и он далек от завершения.
© Назаров Муслим Гатам оглы, 2016
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Цель и задачи исследования. В данной работе поставлена цель рассмотреть характерные
особенности развития системы отечественного образования через реформы и различные
усовершенствования, в том числе связанные с Болонским процессом. Выявляются возможности
эффективного сочетания особенностей традиционного развития образования в стране с требованиями
Болонской системы. На основе анализа отдельных фактов и статистики, а также мнения других
специалистов делаются необходимые выводы.
Основная часть. Ныне Азербайджан, как равноправный партнер, используя соответствующие
технологии, отвечающие требованиям этого процесса, последовательно осуществляя реформы в
отечественном образовании, стремится привести высшее образование в соответствие с мировыми
стандартами. Расположенный на стыке культур и цивилизаций, современный Азербайджан может и
здесь, в сфере образования, выступить в качестве посредника между Западом и Востоком. Знакомство с
азербайджанской культурой, ее традициями будет способствовать распространению среди студентов и
преподавателей, прибывающих в европейские страны по программам академической мобильности,
достижений отечественного образования.
С другой стороны, велик риск разрушения исторически сложившихся традиций образования. И все
дело в том, что именно мы заимствуем: отдельные образовательные технологии, конкретную практику
образовательной деятельности и т.п., или же мы заимствуем, воспринимаем из чужеродного
образовательного поля "идею образования" – систему общих взглядов и представлений относительно
ключевых принципов социума.
Отрадно, что на фоне трудностей переходного периода, недофинансирования, исчезновения прежних
социальных институтов и т.д. система азербайджанского образования проявила свои адаптационные
возможности, достаточно быстро и гибко отреагировала на требования времени. Реформируя систему
образования в соответствии с современными мировыми стандартами, Азербайджан, тем не менее,
сохранил лучшие традиции, такие, как обязательное бесплатное начальное и среднее образование, а
также бесплатное высшее образование с системой студенческих стипендий. Таким образом, речь, прежде
всего, идет о доступности и качестве обучения в вузах. С начала осуществления политики реформ и
открытости Азербайджан последовательно наращивал расходы на образование, которые в последние
десять лет выросли в пять раз и достигли 1,5 миллиарда манатов в 2013 году. Также из Фонда Гейдара
Алиева и Резервного фонда Президента Азербайджана ежегодно выделяются значительные средства,
обеспечивающие образовательную систему страны достаточным финансированием.
Принимая во внимание то, что ведущие образовательные учреждения мира должны быть доступны
для молодежи Азербайджана, распоряжением Президента Азербайджанской Республики были
утверждены Государственная Программа получения образования азербайджанскими студентами в
иностранных государствах и Государственная Программа по обучению азербайджанской молодежи за
рубежом на 2007–2015 годы. Считаем, что бюджетную форму обучения надо расширять, в том числе и
для желающих получить второе высшее образование.
Вузы Азербайджанской Республики имеют большой опыт и традиции в сфере подготовки кадров для
иностранных государств. Тысячи иностранных студентов со всего мира получают в азербайджанских
вузах образование по различным специальностям и эта традиция до сих пор успешно продолжается.
Среди иностранных студентов в основном граждане Турции, Ирана, России, Туркменистана, Грузии,
Ирака и Китая. Сегодня некоторые азербайджанские университеты стали индивидуально работать в этом
направлении, предлагая качественное образование и обучение на английском языке, стипендию,
определенные льготы при поступлении. Выпускники отечественных вузов все чаще составляют
достойную конкуренцию выпускникам западных учебных заведений.
Но, как уже выше отмечалось, существует риск разрушения исторически сложившихся традиций
образования. Так, образование в Азербайджане всегда было культурной ценностью, поскольку у нас
ценилась гуманитарная подготовка, духовность. Помня о том, что государственная система образования
в свете юридически закрепленных за нею задач обязана не только передавать обучающимся
интеллектуальные способности, но и способствовать развитию у обучаемых так называемой
некогнитивной сферы, и ныне гуманистический характер образования, приоритет человеческих
ценностей, свободное развитие личности заявлены в качестве принципа государственной политики,
реформирования отечественного образования.
Но в последнее время достаточно возросла значимость отдельных дисциплин, обусловленная новыми
потребностями в знаниях и изменением профессиональных горизонтов. Это привело к тому, что у
студентов и преподавателей появились новые приоритеты: популярными стали менеджмент, бизнес,
право и экономика, в то время как гуманитарные науки отошли на второй план. В итоге студенты
оказываются не только неосведомленными в области гуманитарных дисциплин, но у них отсутствует и
желание, и склонности к изучению гуманитарных дисциплин. А ведь именно эти дисциплины
формируют ментальные образовательные модели, которые и являются высшей целью образовательной
деятельности и главной заботой сферы образования.
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Забывается о том, что будущее зависит не только от могущества информационной цивилизации, но и
от формирования другого стиля мышления, новых моральных принципов и нравственных установок.
Ведь именно устойчивые нравственные ориентиры, духовно-ментальные ценности способствуют
сохранению целостности общества. Они словно своеобразный защитный механизм и средство
взаимодействия национальной и мировой культуры, отдельного индивида и общества в целом. А их
формирование невозможно вне гуманитарного и, прежде всего, философского и культурологического
образования. Именно гуманитарные науки призваны заложить прочный фундамент для адаптации
человека к стремительно меняющемуся миру [6: 109].
Фундаментальные исследования практически по всем отраслям науки финансируются очень скудно.
Поэтому необходима срочная реорганизация гуманитарного и, прежде всего, философского и
культурологического образования, в том числе и с точки зрения запросов студентов и квалификации
преподавателей. Кстати, от квалификации преподавателей гуманитарных наук во многом зависит
реализация образовательных ожиданий. Уровень их деятельности служит индикатором социальной
ценности самой профессии преподавателя гуманитарных наук, востребованности обществом его
профессиональной деятельности.
Сегодня установлен перечень нормативных дисциплин гуманитарной подготовки для бакалавров.
"Философия", "Культурология", "Социология", "Политология", "Психология" для бакалавров размещены
в блоке выборочных дисциплин. Мы же считаем, что эти дисциплины гуманитарного характера
необходимы для любой специальности. Отметим, что философия в развитых странах является базовой
дисциплиной для всех научных дисциплин. Да и сам исторический генезис наук свидетельствует о
первенстве философии. Философия, социология, психология, а также другие гуманитарные дисциплины
сегодня – непременное условие современного разностороннего университетского образования, которое
призвано готовить не только нужных обществу квалифицированных профессионалов, но и творчески
мыслящих, всесторонне развитых и культурных людей, в особенности, когда речь идет о человеке
информационного общества, который теряется в потоке информации и оказывается не в состоянии
познать сущность многих явлений. Позиция специалистов в области образования, пытающихся свести к
минимуму блок гуманитарных дисциплин, преподаваемых в образовательных учреждениях, такова, что
они объясняют это увеличившимся объемом научной информации. Но как раз именно в связи с
доминирующей ролью науки в современном обществе гуманитарные науки и, прежде всего, философия,
способны более эффективно удовлетворять потребности людей в абсолютном знании.
Ведь природа мышления такова, что человеческому сознанию свойственно проникать во все более
глубокие слои бытия, не зная никаких пределов. С другой стороны, человек в своей жизни сталкивается с
такими жизненными ситуациями, когда усвоенные им конкретно-научные и профессиональные знания
оказываются не в состоянии указать ему путь выхода из сложных ситуаций. Найти правильный путь из
сложных жизненных ситуаций могут лишь люди, обладающие стилем мышления, обеспечивающим
целостность картины мира, способным выдвигать о нем самостоятельные и обоснованные суждения о
таких категориях, как место человека в мире, свобода, необходимость, случайность, неизбежность,
закономерная связь явлений, причинность, добро и зло, честь и достоинство, красота и безобразное, и
т.п. Отказываясь от философских дисциплин, мы словно признаем, что нам не нужен критически
мыслящий, свободный человек, способный видеть исторический аспект проблемы, выявить то, как
осмыслена проблема в разных культурологических традициях (европейской, отечественной, мировой);
вскрывать теоретические и ценностные аспекты проблемы, включающие аналитический подход к
философским основаниям проблемы, ее разнообразные концептуальные решения, этически нормативные
основания [2].
В эпоху глобальных преобразований роль специалистов новой формации и образования с развитыми
нравственными принципами будет и дальше возрастать. Высоконравственный специалист в своем
анализе должен будет опережать события, и его анализ так или иначе будет связан с глобальными
проблемами современности. Сказанное полностью согласуется с мнением Н. Ф. Талызиной, которая в
иерархии целей высшего образования на верхней ступени ставит как раз "задачи, которые должны уметь
решать все специалисты, независимо от конкретной профессии или страны проживания… В наше время
к числу таких задач можно отнести экологические задачи (минимизация негативных воздействий на
природу производственной и иной деятельности людей и т.д.), задачи непрерывного послевузовского
образования (эффективный поиск, анализ и хранение информации, приложение ее к решению
профессиональных проблем и т.д.), задачи, вытекающие из коллективного характера большинства видов
современной деятельности (налаживание контактов с другими членами коллектива, планирование и
организация совместной деятельности, учет "человеческого фактора" при прогнозировании результатов
работы и т.д.)" [3].
Определение перечня обязательных дисциплин – это прерогатива вузов, впрочем, как и право
студентов на выбор университета, программы в нем и определенных дисциплин в рамках этой
программы. В настоящее время в ряде вузов страны на ступени магистратуры преподаются дисциплины
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"Концепции современного естествознания", которые должны раскрыть культурное значение достижений
естественных наук, "Мультикультурализм", целью которого является знакомство магистрантов с
современными тенденциями восприятия, анализа и использования культурного разнообразия в условиях
глобального мира, формирование способностей к самостоятельной постановке и анализу актуальных
проблем современного поликультурного общества. Кроме того, подразумевается знакомство магистров с
философскими и методологическими проблемами той науки, по которой специализируется магистр
(например, "Философия экономики" в Азербайджанском Государственном Экономическом
Университете). В свете интеграции в европейскую образовательную модель у вузов есть свой
суверенитет и свои права. Но полностью отпускать содержание высшего образования на откуп вузу
недопустимо. Считаем, что содержание высшего образования, особенно в части учебных дисциплин,
должно определяться законом.
Таким образом, к традициям в образовании неприменим чисто прагматичный западный подход.
Образование должно соответствовать основным ценностям данной культуры, быть "узаконенным"
культурным смыслом. В условиях мозаики культур универсальные ценности образования не могут
восторжествовать чисто автоматически и однозначно. В то же время не должны быть утрачены
перспективы видения образования в его целостности: наше знание об образовательном прошлом может
постоянно становиться все более конкретным в свете постижения наследия прошлого, переосмысляемого
сквозь горизонты современной образовательной ситуации и общегуманистических ценностей. Целостное
видение образования не должно исключать его многообразия, наличие множественности традиций
образовательных систем, каждая из которых создает нечто новое.
Участие Азербайджана в процессах европейской образовательной интеграции важно реализовывать
посредством диалектического принципа: отрицание старого новым осуществлять не через его
уничтожение, а на основе сохранения преемственности. При проведении данной стратегии следует
отказаться от готовых схем, поскольку азербайджанские вузы имеют солидный научно-образовательный
потенциал, собственный разноплановый и интересный опыт работы, основанный на лучших традициях
отечественного и мирового образования, накопленный в прошлом. Положение дел усугубляется
состоянием собственно науки об образовании, которая оказывается глуха ко всему тому, что происходит
за пределами специальных задач. Первостепенное значение имеет развитие фундаментальных
исследований в области образования, прежде всего философии образования. Отвечая на вопрос: "какое
нам нужно образование?", необходимо акцентировать внимание на необходимости преодоления
зависимости разработок в сфере образования от текущей идеологической повседневности, породившей
утилитарное отношение к образованию, и на разработке идеи образования, без которой образованию, как
справедливо заметили Ю. М. Шор и О. В. Архипова, "грозит утрата критериев истинности и
подлинности, превращения в безликую, лишенную образов и идеалов форму, в инструмент абстрактного
"воздействия", когда весь духовный и гуманитарный по природе процесс приобретает формальномеханистический и бюрократический характер" [1: 180].
Заключение. В свете сказанного мы считаем, что соблюдение в организации учебного процесса
системности, глубокое изучение таких наук, как философия, культурология, организация спецкурсов по
истории и теории культуры, превращение общественных наук в подлинно гуманитарные науки,
включение в учебные программы новых дисциплин, занимающих промежуточное положение между
техническими и гуманитарными науками (прежде всего, таких, как синергетика, прогностика,
глобалистика, инженерная психология, профессиональная этика и др.), должны стать фундаментом
непрерывного саморазвития, стимулом для самореализации в обществе не только на уровне карьеры, но
и в отношении осознанной политической и социальной позиций. Именно это и является условием
построения гражданского общества, формирования демократических институтов внутри социума.
Гуманитарное образование, как базис в смысле развития личности и развития демократичного общества,
оказываются неразрывно связаны друг с другом.
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Назаров М. Г. Традиції азербайджанської вищої освіти в контексті інтеграції в європейський
освітній простір.
У статті проаналізовані перспективи входження азербайджанської вищої освіти в європейський
освітній простір, обґрунтовується важливість збереження та переосмислення культурних традицій
азербайджанської освіти, забезпечення синтезу старого і нового на основі збереження наступності як
умови вдосконалення освітньої системи. Участь Азербайджану в процесах європейської освітньої
інтеграції важливо реалізовувати за допомогою діалектичного принципу: заперечення старого новим
здійснюється не через його знищення, а на основі збереження спадкоємності.
Ключові слова: освіта, цінності, інтеграція, духовність, ідея освіти, філософія освіти.
Nazarov M. H. Traditions of Azerbaijanian Higher Education in the Context of European Educational Space
Integration.
In the article the prospects of Azerbaijani higher education system joining the European educational space are
analyzed, importance of preservation and reconsideration of cultural traditions of Azerbaijani education,
ensuring synthesis of old and new on the basis of preservation of continuity as conditions of improvement of
educational system are analyzed. It is important to realize participation of Azerbaijan in the processes of
European educational integration by means of the dialectic principle: old new to carry out denial not through its
destruction, and on the basis of preservation of continuity.
Observance in the organizations of educational process of systematic, deep studying of such sciences as
philosophy, the cultural science, the organization of special courses for history and the theory of culture,
transformation of social sciences into originally humanities, inclusion in training programs of the new
disciplines which are intermediate between technical and the humanities (first of all, such as synergetic,
prognostics, global studies, engineering psychology, professional ethics, etc.), have to become the base of
continuous self-development, incentive for self-realization in society not only at the level of career, but also
concerning conscious political and social positions. It also is a condition of creation of the civil society,
formation of democratic institutes in society. Arts education as basis that is development of the personality and
development of democratic society thereby is inseparably linked with each other.
Key words: education, values integration, spirituality, the idea of education, philosophy of education.
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ПРИНЦИПИ БІОМЕДИЧНОЇ ЕТИКИ ТА ЇЇ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ РЕАЛІЇ В УКРАЇНІ
У статті розглянуто поняття та мета біоетики. Визначено основні принципи біомедичної етики, що
лягли в основу етичного кодексу лікаря в Україні при його створені. Наведено результати дослідження,
яке проводилось серед лікарів з метою з’ясування соціально-психологічних реалій використання
принципів біомедичної етики на практиці. Розглянуто проблему практичного застосування принципів
біомедичної етики в деяких галузях медицини, а саме: офтальмології, пренатальній діагностиці,
психіатрії, стоматології.
Ключові слова: біомедична етика, принципи біомедичної етики, етичний кодекс лікаря,
патерналістичний і антипатерналістичний підходи.
Постановка проблеми. Біоетику, як одну з етичних наук, можна розглядати як систему поглядів,
уявлень, норм та оцінок, які регулюють поведінку людей з позиції збереження життя. Біоетика досліджує
і вивчає екологічні, біомедичні та соціально-правові проблеми, які стосуються не лише людини, але й
всього сущого на Землі. Основною метою біоетики є збереження життя та здоров’я людини від моменту
запліднення до природної смерті, пошана гідності людини-особистості в духовній, душевній та тілесній
цілісності. Але, незважаючи на велику кількість наукових праць у сфері біоетики та спроб правового
врегулювання етичних принципів медицини, у практичній діяльності будь якого лікаря виникають
питання на які важко дати однозначну відповідь.
Мета дослідження. Відтак, метою даного дослідження є визначення основних принципів біоетики та
з’ясування їх соціально-психологічних реалій на основі досвіду наших лікарів.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблеми біоетики – це питання філософії, релігії, етики,
медицини, права. Завдяки швидкому розвитку новітніх технологій, вони вимагають постійного
переосмислення. Теоретичним підґрунтям біоетики є філософська антропологія (М. Шелер),
феноменологія (Е. Гуссерль). Серед низки публікацій у цій сфері варто виділити праці як українських,
так і зарубіжних вчених: "Біоетика: міст у майбутнє" В. Р. Поттера, "Біоетика, як основа медичного
професіоналізму" Н. Л. Аряєва, "Біоетика в системі охорони здоров’я і медичної освіти" Г. Терешкевича,
"Біомедична етика: теорія, принципи та проблеми" Є. П. Михайлова і А. Н. Бартко та інші.
Виклад основного матеріалу. Розвиток біоетики став реальним і можливим тільки в другій половині
XX ст., коли світова спільнота зіткнулася з двома важливими обставинами: 1) пріоритет прав людини і
зосередження уваги до захисту цих прав і 2) прогрес багатьох напрямів медицини (трансплантологія,
генетика, реаніматологія та ін.). Розвиток нових медичних технологій виявив велику кількість моральноетичних проблем, які не могли бути вирішені в рамках лікарської етики і деонтології. Вихід із даної
ситуації, за словами С. Г. Стеценко, сприяв закріпленню біоетики як міждисциплінарної галузі знань, як
науки, що дає можливість пояснити морально-етичні і правові аспекти медицини [1: 32].
Важливу роль у розумінні біомедичної етики як одного з рівнів регулювання медичної діяльності
відіграє визначення самого поняття. У контексті розгляду рівнів соціального регулювання медичної
діяльності біомедична етика (біоетика) – це міждисциплінарна наука, що займається вивченням
морально-етичних, соціальних і юридичних проблем медичної діяльності в контексті захисту прав
людини.
Фундатором біоетики вважається американський біолог В. Р. Поттер, який у 1971 р. опублікував
книгу "Біоетика: міст у майбутнє", де висвітлював цю науку в ракурсі біологічних знань і
загальнолюдських цінностей. Надалі біоетика розвивалася переважно в контексті медичних проблем, що
сприяло появі її синоніма – біомедичної етики. С. Г. Стеценко зазначає, що в Україні загальноцивілізаційні передумови біоетичного знання повною мірою почали проявлятись в 90-і pp. XX ст., хоча
самі біологічні технології почали освоюватися набагато раніше [1: 33].
В Україні етичний кодекс лікаря було прийнято та підписано на Всеукраїнському з’їзді лікарських
організацій та Х з’їзді Всеукраїнського лікарського товариства (ВУЛТ) в м. Євпаторія 27 вересня
2009 року. В основі кодексу лежать принципи гуманізму та милосердя [2].
Особливостями етичного регулювання в медицині є добровільне дотримання професіоналами
наступних основних принципів біоетики:

принцип автономії (індивід має право розпоряджатися своїм здоров’ям та благополуччям, навіть
відмовлятись від лікування, за умови, що це буде вартувати йому життя; цей принцип має
антипатерналістичну спрямованість, на ньому ґрунтується концепція "інформованої згоди");
© Нємцева Н. В., 2016
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принцип "Не зашкодь" (цей принцип бере початок з клятви Гіппократа і вимагає мінімізації
шкоди, що завдається пацієнтові при медичному втручанні);

принцип блага (моральний обов’язок робити добро, котрий акцентує обов’язок лікаря
здійснювати дії, спрямовані на покращення стану пацієнта);

принцип справедливості (цей принцип підкреслює необхідність рівного ставлення до пацієнтів а
також справедливого розподілу ресурсів, котрі завжди обмежені, при наданні медичної допомоги);

принцип людської гідності (гарантує гідне ставлення до пацієнта в тому разі, коли він
позбавлений автономних рішень та дій; він, як правило, застосовується до людей, що перебувають у
недієздатному фізичному та психічному стані, а також до малолітніх дітей; опираючись на цей принцип,
обґрунтовують заборону на клонування людини, на експерименти з людськими ембріонами та
трансплантацію органів);

принцип інтегральності (передбачає недоторканність психофізичної цілісності людини та
використовується у випадках, що загрожують порушенням особистісної ідентичності на підставі
втручання у генетичну природу);

принцип уразливості (передбачає відповідальне ставлення до людського життя, усвідомлення
того, що воно є конечним і тендітним; спрямовує на тактовне ставлення до людей, що мають обмежені
соціальні, фізичні та психічні можливості) [3: 54–55].
Принцип справедливості реалізовується в системі охорони здоров’я у вигляді різноманітних моделей
управління і фінансування.
Виходячи з того, що медицина, з фінансової точки зору, є досить привабливою сферою діяльності,
важко розраховувати на те, що ентузіазм окремих вчених і просто небайдужих людей серйозно вплине на
тенденцію дегуманізації охорони здоров’я. П. Ф. Музиченко пише, що на сучасних медичних форумах,
коли піднімаються питання, що стосуються медичної етики, хто-небудь обов’язково задає запитання:
"Якщо суспільство політично і економічно нездорове, корумповане і далеко від дотримання етичних
норм, то як можна очікувати, що лікарі будуть іншими?" [4: 109]. І до тих пір, поки духовність самого
лікаря не підніметься настільки, що він зможе стати повноцінним наставником і другом для свого
пацієнта, ефект від його лікування буде відносним, а суспільство в цілому так і залишиться хворим.
Однак поруч із звичайними проблемами, виникають інші, які штовхають суспільство на серйозні
дебати і вони пов’язані з постійним вдосконаленням знань у галузі молекулярної біології, біохімії,
генетики з її зростаючими можливостями маніпулювання людської спадковістю, генної терапії,
клонування людини, дослідження на людських ембріонах.
Початкова мета біоетики – вишукати шляхи захисту прав людини від біотехнологій – зазнала значних
змін – традиційний патерналізм був відкинутий. Сьогодні – це по суті філософія взаємин між Природою і
Людиною.
Етична проблематика з її основним питанням – про відношення між лікарем і пацієнтом – невіддільна
від будь-якого виду лікарської діяльності. З часів Гіппократа загальновизнаним і безперечним було
судження про те, що моральна культура лікаря – це не просто властивість його особистості, що
заслуговує пошани, але і якість, що визначає його професіоналізм.
Професіоналізм – відмінна ознака фахівця, яка відокремлює його від інших людей. За словами
Н. Л. Аряєва, поняття "професіоналізм" фіксує не тільки рід діяльності, але, і "визначає міру оволодіння
людиною спеціальних знань і практичних навичок, набутих в результаті спеціальної підготовки або
досвіду роботи, а також якість знань, що відносяться саме до цієї професії, пов’язаних саме з нею і саме
їй властивих?" [5: 109].
Мета медичного знання та медичної діяльності людини – порятунок життя, допомога в досягненні
здоров’я. Серед підстав формування професії, визначальним є не тільки економічна, пізнавальна, а й
моральна діяльність на благо страждаючої людини.
Можливість заподіяння шкоди людині є підставою моральної аксіоми будь-якої медичної діяльності –
"не нашкодь". Сьогодні медицина володіє небувалим раніше в її розпорядженні арсеналом засобів, які
можуть бути використані як на благо, так і на шкоду не тільки конкретній людині, а й усьому людському
роду як на біологічному, так і на соціальному рівнях. Нові можливості медицини пов’язані сьогодні не
стільки з лікуванням, скільки з керуванням людським життям. Лікар володіє засобами, за допомогою
яких здійснюється значний контроль над народженням дітей, життям і смертю, людською поведінкою,
тобто здатний впливати на демографію та економіку, право і мораль. Для сучасного професіонала
важлива констатація того факту, що його діяльність повинна включати в себе компоненти наукової
компетентності та чесності.
Для з’ясування соціально-психологічних реалій основних принципів біомедичної етики було
проведено соціологічне дослідження (на базі Новоград-Волинського міськрай ТМО, 2015), завданням
якого було:
1) визначити рівень інформованості про права пацієнтів у лікарів;
2) зробити оцінку дотримання основних принципів біомедичної етики лікарями.
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За результатами нашого дослідження, в якому взяли участь 106 лікарів, виявлено, що значна частина
лікарів оцінюють свої знання прав пацієнтів недостатніми. Найбільш інформованими серед них
виявилися психіатри, а найменше – стоматологи.
Щодо знань конкретних принципів біомедичної етики, то результати наступні:

принцип автономії відомий 92 % лікарів;

принцип "Не зашкодь" – 100 %;

принцип блага – 93 %;

принцип справедливості – 49 %;

принцип людської гідності – 56 %;

принцип інтегральності – 45 %;

принцип уразливості – 67 %.
У різних сферах медицини є свої особливості прояву принципів біомедичної етики, які залежать, в
першу чергу, від суб’єктів взаємодії.
В офтальмології сучасний розквіт науки і практики нерозривно пов’язаний з прогресом
офтальмологічної індустрії, що, у свою чергу, призвело до зміни принципів оцінки ефективності
діагностики та лікування офтальмологічних хворих. У той же час комерціалізація медицини за рахунок
зміщення акценту в бік економічної доцільності, внесла цілий ряд коректив у систему надання медичної,
в тому числі і спеціалізованої офтальмологічної допомоги. У той же час використання вже
напрацьованих рекомендацій медичної біоетики в офтальмологічній науці і практиці недостатньо, а
основний постулат медицини "не нашкодь" часом просто ігнорують.
В даний час, якщо описати коло існуючих проблем в офтальмологічній науці і практиці, якому
сьогодні потрібні чітко сформульовані, сучасні та обов’язкові для виконання вимоги, то воно виявиться
досить широким.
Імплантація, клітинна і тканинна трансплантація, застосування нових фармакологічних препаратів,
нових методів консервативного та медикаментозного лікування, нових видів мікрохірургічної техніки, з
однієї сторони потребують обов’язкового експериментального обґрунтування, а з іншого – в певному
обсязі клінічних досліджень на основі сучасних, обґрунтованих і чітко сформульованих критеріїв.
В цілому, ми вважаємо, що основне завдання медичної біоетики в офтальмології, і в медицині в
цілому, – не допустити підміни принципів "відповідальності" (Г. Йонас), "моралі та духовності" на
основі високого професіоналізму, на такі прагматичні поняття, як економічна доцільність, в якій
зацікавлені більшість офтальмологічних клінік.
Якщо ж розглядати принципи біомедичної етики з точки зору пренатальної діагностики, то при всій
своїй універсальності вони не можуть передбачити всіх організаційних і клінічних складнощів, з якими
постійно доводиться стикатися лікарю. Так, якщо в 90-х роках минулого століття молекулярногенетичний аналіз охоплював тільки кілька вкрай важких захворювань з обмеженим терміном життя
хворих (муковісцидоз, міодистрофія Дюшена та ін.), то в даний час відома молекулярна основа декількох
сотень спадкових захворювань з різним характером протікання і соціальними наслідками.
Перед фахівцями і самими батьками все частіше виникає два основних питання етичного характеру:
– при наявності методичної можливості проводити чи не проводити пренатальну діагностику
конкретних станів, ризик яких в родині є, але захворювання не має тяжкого перебігу?
– переривати або не переривати вагітність при виявленні деяких варіантів патології?
Відповідь далеко не очевидна, якщо мова йде про захворювання з розумовою відсталістю різного
ступеня, ризиком малігнізації нижче середньої (нейрофіброматоз, синдром Беквіта-Видемана та ін.).
Однозначно рекомендації не можуть бути дані при виявленні каріотипів плодів з числовими і
структурними абераціями статевих хромосом (порушення структури хромосом), при виявленні
маркерних хромосом, при діагностиці захворювань, для яких вже є достатньо ефективні способи
лікування (гемофілія, фенілкетонурія).
Також визначальним є і термін гестації при вирішенні питання про переривання у разі зараження
плоду. Діагностика в 1-му триместрі допускає більш вимогливі підходи. Підтвердження діагнозу або
несподіване виявлення патології в кінці 2-го або навіть 3-го триместру не завжди може служити
приводом для переривання вагітності.
Таким чином, етичні аспекти пренатальної діагностики на сучасному етапі продовжують
заслуговувати на пильну увагу фахівців. Невирішеність багатьох етичних питань у цій сфері
пояснюється не стільки тим, що їм не надають належного значення, а швидше тим, що відповіді на них
важкі та неоднозначні.
Фундаментальні проблеми сучасної біомедичної етики виявилися винятково близькими за своїм
змістом до морально-етичних проблем, що виникають при дослідженні проблем психіатрії.
Особливу роль протягом всієї історії психіатрії зіграла дилема патерналістичного і
антипатерналістичного підходів, що є наскрізною для всієї біоетики. Патерналістична модель взаємин
лікаря і пацієнта припускає, що в умовах лікування, здоров’я і життя людини є, безумовно,
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пріоритетними цінностями, що етична позиція лікаря однозначно враховує, що "Благо хворого – вищий
закон" і що повноту відповідальності за прийняття клінічних рішень лікар бере на себе.
Антипатерналістична модель взаємин лікаря і пацієнта виходить з пріоритету моральної автономії
пацієнта, в силу чого ключовою категорією такого підходу стає категорія прав пацієнта.
Затвердження патерналістських взаємин лікаря і психічно хворого сприяло самовизначенню
психіатрії як самостійної медичної дисципліни, формуванню ставлення суспільства до "божевільних" як
до хворих людей. Найважливіше етичне завдання в психіатрії – захист і гарантії громадянських прав
божевільних осіб. Потенційно право на добровільне лікування визнається за кожним хворим, тобто у разі
будь-якої госпіталізації лікар зобов’язаний спочатку (за винятком окремих, юридично визнаних, випадків
психічних розладів) запитати ''згоди хворого''. Соціальний і гуманістичний прогрес у взаєминах
сучасного суспільства і божевільних проявляється, насамперед, у тій винятковій ролі, яку набули у
регуляції взаємин лікаря і пацієнта поняття "інформованої згоди" і "відмова від лікування". Ці поняття є
похідними від принципу добровільності лікування, який в психіатрії набуває додатковий зміст –
"презумпції компетентності". Етико-юридичний механізм, про який тут йдеться, є перманентною
апеляцією до розумності, розсудливості, моральної автономії божевільного на всьому шляху його
взаємодії з психіатричними службами.
В даний час все більш актуальним стає розгляд різних біоетичних аспектів стоматології. У зв’язку з
цим ми можемо виявити основні моменти або загальні проблеми біоетики в цій сфері медичної
діяльності: 1) специфічні біоетичні теоретичні розробки в стоматології; 2) визначення різних ситуацій у
сфері відносин: лікар-пацієнт, лікар та інші суб’єкти лікувального процесу; 3) аналіз біоетичних
компонентів наукових досліджень проведених в стоматології; 4) обговорення великої кількості клінічних
випадків, в яких виявлені біоетичні проблеми.
У зв’язку з цим слід коротко охарактеризувати кожен з цих моментів.
1. У порівнянні з іншими галузями медицини, стоматології присвячено мало праць з теоретичної
біоетики. Тому слід виявити головні дослідні орієнтири, потім конкретизувати основні проблеми та
методологічні можливості їх аналізу.
2. Відносини між лікарем-стоматологом і пацієнтом – це проблема яка є постійно актуальною. Ці
відносини, що виникли протягом двадцятого сторіччя, в останні десятиліття зазнають радикальних змін.
Так, чітко зазначається динамічний процес переходу від патерналістських відносин до інформованої
згоди. Цей новий тип взаємин являє собою загальну тенденцію сучасної медицини, проте більш
категорично проявляється саме в стоматології. Чимало суперечливих ситуацій виникає в стосунках лікар
– лікар, лікар – допоміжний персонал, коли неприпустимі регламентовані і поведінкові відхилення.
3. Наукові дослідження в галузі стоматології передбачають, також як і інші галузі медицини,
розгляд біоетичних аспектів. Вони можуть мати різну природу залежно від досліджуваного об’єкта.
4. Клініко-біоетичні проблеми є найрізноманітнішими в стоматології. У багатьох випадках вони
розглядаються в різних галузях медицини, як в загальних – терапія, хірургія, травматологія, так і в більш
вузьких – медична естетика, біофізика, імунологія, трансплантологія та ін. Зупинимося на деяких з них.
По-перше, біоетичні аспекти щелепно-лицевої хірургії, що виникли в результаті втручань, коли
радикально змінюється природний вигляд обличчя.
По-друге, ситуації в області трансплантології, коли пересаджують тканини від іншої людини
(включно від трупів). У цьому випадку наслідки можуть торкнутися не тільки моральних принципів, а й
цілий спектр інших проблем з області імунології, генетики, релігії, права.
По-третє, пересадка зачатків зубів (трупний дитячий матеріал) коли, крім біоетичних проблем,
неодмінно постає запитання генетичних наслідків, можливо і для наступних поколінь.
По-четверте, проблема дослідження застосування препаратів і різних матеріалів у стоматології, які є
недостатньо тестовані, заборонені, або з явними побічними діями.
По-п’яте, інтелектуально-моральний рівень лікаря, коли він сам повинен зробити вибір: направляти
свої дії виключно в інтересах здоров’я пацієнта, або у бік матеріальної вигоди.
Ми можемо зробити висновок, що на жаль, коло невирішених питань біомедичної етики досить
широке і вимагає доопрацювань. На думку В. Р. Поттера, ми маємо сьогодні щасливу можливість
зробити разом перші кроки до гідної нас усіх спільної перспективи, адже біоетика від початку
декларувалась ним як міст у майбутнє [6].
Висновки. Сучасна біоетика – мистецтво передбачення і попередження небажаних наслідків,
обумовлених впровадженням і реалізацією наукових розробок.
Актуальність біоетики в нашій країні зокрема та в цілому світі випливає саме з кризи сьогодення,
спричиненої частковою втратою моральних цінностей. Медичний працівник повинен бути носієм правди
про людину, її гідність та покликання, яке вона має від свого Творця. За визначенням Г. Терешкевича,
медицина – це конкретне служіння, у якому має бути орієнтація на людину, як на мету, за будь-яких
обставин [7: 344].
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Немцева Н. В. Принципы биомедицинской этики и ее социально-психологические реалии в Украине.
В статье рассмотрено понятие и цель биоэтики. Определены основные принципы биомедицинской
этики, которые легли в основу этического кодекса врача в Украине при его создании. Показаны
результаты исследования, которое проводилось среди врачей с целью выяснения социальнопсихологических реалий использования принципов биомедицинской этики на практике. Рассмотрена
проблема практического применения принципов биомедицинской этики в некоторых областях
медицины, а именно: офтальмологии, пренатальной диагностике, психиатрии, стоматологии.
Ключевые слова: биомедицинская этика, принципы биомедицинской этики, этический кодекс врача,
патерналистический и антипатерналистичний подходы.
Nemtseva N. V. Principles of Biomedical Ethics and Its Social and Psychological Realities in Ukraine.
Bioethics as one of the ethical science can be regarded as a system of views, ideas, standards and assessments
that govern human behaviour from a position of preserving life. Bioethics explores and studies ecological,
biomedical, social and legal problems, concerning not only human, but all things on the Earth. The main
objective of the bioethics is the preservation of human’s life and health from the moment of fertilization to
natural death; respecting the dignity of the human individual in the spiritual, psychic and bodily integrity. But
despite on the large number of scientific publications in the sphere of bioethics and legal settlement attempts
ethical principles of medicine in practical activities of any doctor emerging issues that are difficult to answer.
Thus, the aim of this research is to identify the main principles of bioethics and ascertain of their social and
psychological realities on the experience of our doctors.
When the basic principles of biomedical ethics were created, it determined the ethic code of a doctor in Ukraine.
In this paragraph the author indicates the research, which was conducted among doctors to identify the social
and psychological realities of using the principles of biomedical ethics in practice. The author analysed the
usage of the principles of biomedical ethics in some areas of medicine.
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We are able to conclude that unfortunately the range of outstanding issues of biomedical ethics is quite wide and
requires of improvements. In the opinion V. R. Potter, today we have a good opportunity to make the first steps
to decent joint prospects for all us, because from the beginning bioethics was declared by him as a bridge to the
future.
The modern bioethics is the art of prediction and prevention of adverse effects caused by implementation and
realization of scientific developments.
Key words: biomedical ethics, principles of biomedical ethics, code of ethics of the doctor, and
antipaternalistichny paternalistic approaches.
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СВЯТОСТЬ КАК КЛЮЧЕВАЯ ФИЛОСОФСКАЯ КАТЕГОРИЯ ХРИСТИАНСКОГО ДИСКУРСА
Статья посвящена философскому осмыслению категории святости в рамках христианского дискурса.
Авторы описывают коннотативные аспекты данной категории, рассматривают концептуальное поле
категории "святость", анализируют употребление термина в христианском дискурсе,
дифференцируют план содержания этой категории в православном, католическом и протестантском
понимании.
Ключевые слова: святость как философская категория, христианский дискурс, сравнительное
религиоведение.
Постановка проблемы. Среди тех категорий, которые занимают главенствующее положение в
иерархии категорий религиозного сознания, категория святости наряду с категориями Бог, вера
относится к числу первостепенных. Выдвинутый шведским историком религии и теологом
Н. Зедербломом тезис о приоритете категории святости над другими категориями религиозного сознания
получил поддержку многих крупных философов религии и религиозных мыслителей [1: 3]. Учитывая
сегодняшний вакуум идентификаций, беспомощность человека перед лицом разрушительных тенденций
эпохи, нетрудно убедиться в социальной и культурной актуальности феномена святости.
Анализ основных исследований и публикаций. Так как в рассматриваемой постановке данная тема
не была объектом специального научного или философского исследования, то необходимо указать на
существование значительного количества работ, описывающих состояния или феномены святости и
страстности, в самых различных срезах и направлениях, среди них работы ученых и богословов, таких
как В. Зеньковский, В. Н. Лосский, митр. Антоний (Сурожский), И. Ф. Мейендорф, О. А. Мень,
Д. В. Новиков, Ф. М. Прохоров, В. Ш. Сабиров, В. Н. Топоров, С. С. Хоружий, G. W. Lampe, J. Leonard,
В. Stenton и др.
Описание неразрешенных вопросов. Сакральное, священное, святое (лат. Sacer) –
мировоззренческая категория, обозначающая свойство, обладание которым ставит объект в положение
исключительной значимости, непреходящей ценности и на этом основании требует благоговейного к
нему отношения. В развитом религиозном сознании сакральное – сотериологическая ценность высокого
достоинства: стяжание святости выступает непременным условием и целью спасения [1: 10]. Трудность
определения любого понятия, план содержания которого лежит в сакральной, сверхъестественной
области, в том, что представления о сакральном включают онтологические, гносеологические,
феноменологические и аксиологические характеристики. Поэтому понять его специфику можно только в
целостной системе религиозного опыта. Можно приводить множество определений, мнений и точек
зрения, но все они сформируют понятие о святости лишь в самом общем смысле, например: а) Святость
– 1) в христианском вероучении понимается как имманентное свойство Бога, небесных сил,
применительно ко всему земному как причастность к Богу, как результат преображения людей и
предметов под воздействием Божьей благодати; реализуется в даре освящения, чудотворения и др;
2) чистота, непорочность, праведность; б) Святость есть сущность бесконечной полноты божественного
бытия, божественного величия [2: 144]. Сам термин "святость" как существительное с абстрактным
признаком возникает лишь в начале XX века, когда появляется нужда в абстрагировании свойства от
конкретного носителя, в исследовании понятия как самостоятельного феномена культуры.
Следовательно, святость традиционно была конкретизирована с тем или иным носителем" [3: 31].
Действительно, говоря о святости, невозможно не упоминать ее носителей, которые вместе с тем могут
быть и ее источниками (прежде всего это Бог или боги, а также святые или так называемые
божественные герои) [1: 145]. По мнению А. В. Юдина, в учении о святости содержится преодоление
оппозиции вещественного – духовного, тварного – нетварного, как абсолютной границы, разделяющей
божественное – человеческое, смертное – бессмертное. Такое преодоление возможно в личности святого,
например, В. М. Живов объясняет это следующим образом: ''Святые, оказываясь друзьями Божьими и
заступниками за людей перед Богом, соединяются в этом действии с ангелами, т.е. бесплотными
© Никульчев Н. А., Смирнова М. С., 2016
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невещественными силами; тем самым, преодолевая оппозицию вещь – дух, вещественность перестает
быть препятствием для соединения с Богом. Вместе с тем святые являются теми тварными существами,
которые приобщены к Богу, т.е. нетварному началу, и тем самым соединяют тварное человеческое с
нетварным Божественным''. Святые – это люди с чистым сердцем, нелукавые, смиренные, которые
боялись даже в мыслях допустить какую–то ложь, лицемерие. Категория ''чистоты'', ''целомудрия'' (как
полной, целой мудрости) делала таких людей способными к переживанию Бога, вхождению Бога в их
души. Переживание Бога понималось как переживание Величайшего Блага, перед которым все земное, в
том числе страдания и пытки, оказывается ничтожным. Обладание святостью, божественность – одна из
черт, присущих концепту ''святое'' в русской культуре наряду с такими, как: 1) область ''совершенно
иной'' по отношению к ''нашему'', профанному, миру реальности, проникающей в профанное
посредством нисхождения и тем самым освящающей его (профанное); 2) чистота, непорочность;
3) жертвенность; 4) нравственный идеал, высшее совершенство и сила, возрастание в духе; 5) нечто,
исполненное благоговения и вызываемое им; 6) чрезвычайная почитаемость, исключительность по
важности; 7) неприкосновенность, незыблемость, обязательность, непреложность; 8) категория света,
''светолучения''.
Целью данной статьи является философско-религиоведческое исследование ключевого феномена
религиозного сознания – категории святости. Для реализации данной цели необходимо решить
следующие задачи: 1) предоставить дескрипцию данного феномена и в православном, католическом и
протестантском дискурсах; 2) выявить изоморфные и алломорфные элементы в трактовке данных
понятий представителями разных христианских конфессий.
Рассмотрим понимание категории "святость" в основных трех направлениях христианства.
Категория "святости" в православном дискурсе. В православном христианстве святость – это
онтологическая характеристика, подразумевающая внутреннее преображение, восстановление
первозданной нетленной природы, для людей также восстановление Образа Божия, обожение. Понятие
святости связано с учением о спасении. Падший мир будет спасен и преображен в результате Второго
пришествия Иисуса Христа, однако отдельные предметы и люди могут при помощи Божественной
Благодати, понимаемой как нетварная энергия Бога, приобретать аспект преображенной, прославленной
материальности будущего века уже в настоящую эпоху. "Святость есть чистота сердечная, стяжание
благодати". Атрибут святое применительно к предметам частично перекрывается со священное, однако
последнее выражает в большей степени функциональность предметов и их религиозное назначение, в то
время как понятие святое подчёркивает их особые внутренние свойства [4: 27]. Широкий анализ понятия
святости дает в своем "Столпе..." священник Павел Флоренский: "Когда мы говорим о святой Купели, о
святом Мире, о Святых Дарах, о святом Покаянии, о святом Браке, о святом Елее... и так далее, и так
далее и, наконец, о Священстве, каковое слово уже включает в себя корень "свят", то мы, прежде всего,
разумеем именно неотмирность всех этих Таинств. Они – в мире, но не от мира... И такова именно
первая, отрицательная грань понятия о святости. И потому, когда вслед за Таинствами мы именуем
святым многое другое, то имеем в виду именно особливостъ, отрезанность от мира, от повседневного,
от житейского, от обычного – того, что называем святым... Посему, когда Бог в Ветхом Завете
называется Святым, то это значит, что речь идет о Его надмирности, о Его трансцендентности
миру... И в Новом Завете, когда множество раз апостол Павел называет в своих посланиях современных
ему христиан святыми, то это означает в его устах, прежде всего, выделенность христиан из всего
человечества ...". По мысли отца Павла, святость – это, во-первых, чуждость по отношению к миру
греха, отрицание его. Во-вторых – она конкретное положительное содержание, ибо природа святости
Божественна, она онтологически утверждена в Боге. В то же время, святость, по его мнению, – не
моральное совершенство, хотя она и соединена с ним неразрывно, но – "соприсносущность неотмирным
энергиям". Наконец, святость есть не только отрицание, отсутствие всякого зла и не только явление
иного мира, Божественного, но и незыблемое утверждение "мировой реальности через освящение этой
последней" [5: 148].
Иллюстрацией того, что переживает человек, стяжавший Духа Святого, может служить встреча и
беседа преп. Серафима Саровского с Н. А. Мотовиловым, во время которой, по молитве Преподобного,
его собеседник смог ощутить и пережить начатки благих даров Духа Святого и поведать о них миру. ''
Когда Дух Божий приходит к человеку и осеняет его полнотою Своего наития, – говорил преп. Серафим,
– тогда душа человеческая преисполняется неизреченною радостью, ибо Дух Божий радостотворит все, к
чему бы ни прикоснулся Он''. Согласно православной аскетической традиции духовный человек весь
обновляется, делается иным (отсюда русское слово "инок") и по уму, и по сердцу, и воле, и телу [6: 119].
Это иное состояние человека названо Отцами "обожением". Данный термин наиболее точно выражает
существо святости. Она есть именно теснейшее единение с Богом, стяжание Духа Святого, о котором
говорил преп. Серафим. Она – Царство Божие, пришедшее в силе (Мк. 9; 1) в тех верующих, о которых
Спаситель сказал: "Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять
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бесов, будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не
повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы" (Мк. 16,17–18).
Категория "святости" в католическом дискурсе. В западно-христианской традиции акцент
ставится не на онтологическом, а на нравственном характере святости. Для католического богословия
характерно понимание святости человека как морального совершенства, которое проявляется в
героических добродетелях. Наличие таких добродетелей требуется для канонизации, то есть церковного
прославления христианина как святого [7: 330]. Католическое богословие подчеркивает важность
совместного действия благодати и личных усилий человека для достижения святости. Святость
предметов понимается как их посвященность Богу, в связи, с чем для предметов исчезает грань между
понятиями святое и священное. Согласно римско-католическому учению, лишь после очищения человек
вкушает "радость небесную". В вышеприведенных словах святого Марка уже указывается на то, что
главное условие блаженства есть "благое расположение воли", то есть искреннее обращение к Богу и
сокрушение о содеянных грехах, которые, несомненно, имеют умершие "в дружбе Божией" [7: 17]. Тут
еще стоит обратить внимание на римское обоснование индульгенций, что косвенно связано со
стяжанием святости. Согласно цитируемому в новом Катехизисе [7] постановлению папы Иоанна Павла
II, "Церковь... раздает удовлетворения из сокровищницы заслуг Христа и святых". По "Католическому
катехизису" священника Тышкевича, это объясняется просто: на Кресте Христос принес безграничное
удовлетворение за грехи всех людей, к этому прибавляются заслуги Богоматери и святых. В силу
соборного общения всех христиан все они могут пользоваться благами, соответствующими этим
заслугам (конечно, лишь те, кто покаялся в своих грехах). По определению же священника Волконского,
все даже проще: за каждое доброе дело полагается от Бога награда. Эти "сверхдолжные заслуги",
присоединенные к "преизбытку заслуг Спасителя" ("удовлетворение, Им принесенное... превысило" грех
мира), передаются Церковью "нуждающимся" в них, то есть "бедным собственными заслугами". В
изложении нового Катехизиса все же уточняется, что" по отношению к Богу в чисто правовом смысле у
человека заслуг нет". Казалось бы, здесь можно видеть развитие католического учения, возвращение к
пониманию того, что, сколько бы мы ни сделали, все равно раби неключими есмы (Лк.17:10). Однако
далее сохраняется учение о том, что по благодати Божией и Его справедливости, "усыновление... может...
даровать нам настоящую заслугу", которая есть "дар милости Божией". При этом "мы можем заслужить
для себя и для окружающих нас людей благодати, полезные для освящения", и "даже земные блага". В
том, что касается сообщения заслуг от одних людей другим, то в новом Катехизисе оно представляется
уже не в чисто правовом перечислении заслуг одного человека на счет другого, но в некоем "обмене
святости" и "всеми благами" в силу мистического единства всех христиан в Теле Христовом [8: 32]. Еще
одним аспектом, на который стоит обратить внимание, это разные требования у православных и
католиков к духовным качествам, которыми должен обладать святой. Так, например профессор
богословия МДА А. И. Осипов на примере жития святых Римо-Католической церкви – Терезы
Авильской и Франциска Ассизского проводит явные различия понимания святости в двух христианских
традициях. То, что в одной традиции называют Богосупружеством и Компассио, в другой именуется –
одержимостью, прелестью и нервно-психическим расстройством.
Категория "святости" в протестантском дискурсе. Понимание святости в протестантизме в целом
соответствует употреблению этого термина в Новом Завете. Святость относится в основном к людям и
понимается как нравственная цель общего характера. Человек стремится подражать нравственному
совершенству Бога согласно Евангельскому "…будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный"
(Мф. 5:48). Протестантская святость часто ограничивается делами милосердия, в основном социальной
деятельностью. С точки зрения реформаторского богословия, человек, уверовав во Христа, уже спасен.
Уверовавшему прощаются все настоящие грехи, прошлые и будущие. Если, несмотря на это, человек
будет хоть чем–то добрым заниматься, то кто он уже тогда, делающий более, чем потребно для
спасення [9: 127]. Мартин Лютер уточняет, что в жизнях святых Божьих следует подражать не внешнему
образу действий, а вере. Бог направляет их посредством веры и чудесным образом избавляет их,
довольно часто позволяя им грешить и ошибаться в вопросах внешнего поведения. Мартин Лютер
утверждает, что время подражателей святым уже ушло, что ошибочно копировать не веру отцов, но их
дела, пусть даже самые лучшие: "Ибо все они подобны людям, которые стоят у входа в скинию и видят
спину Моисея, входящего во святилище завета [Исх. 33:8]" [10]. Зачинатель реформаторского движения
просит Бога охранить его от христианской церкви, в которой каждый человек – святой. Кроме того,
Занимая оппозицию к православному понимаю святости через крест и скорби, ведь по словам апостола
Иоанна Богослова "В мире скорбны будете, но дерзайте, ибо я победил мир" (Ин. 16), Мартин Лютер
пишет: "Сатана – коварная бестия. Нужно "сильнее стараться", говорят они (фанатики). "Мы
должны жить святой жизнью, нести крест и терпеть поношения". И это внешнее подобие мнимой
святости, идущее вразрез со Словом Божьим, уводит многих в заблуждение. Но наша праведность и
наша святость – Христос. В Нем, а не в нас самих, мы имеем совершенство (Кол. 2:10)" [10]. Итак,
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надеясь на спасение и оправдание через веру, протестанты антагонизируют с православным пониманием
важности веры в деле спасения.
Выводы. Таким образом, подводя итоги, стоит заметить, что анализ понятия святости как категории
философии предполагает, прежде всего, определения научной области его изучения. Если рассматривать
"святость" как категорию именно христианского дискурса, то мы выявляем ряд присущих ей
специфических коннотаций, выделяющий категорию "святости" из других областей. Внутри же
христианской традиции наше исследование выявило абсолютно полярные векторы трактовки концептов
"святость", "святой" православной, римо-католической и протестантскими церквями. Особый интерес
составляет дальнейший контрастивный анализ разноконфессионального понимания рассматриваемых
понятий, что и определяет перспективу данного исследования.
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Нікульчев М. О., Смирнова М. С. Святість як ключова філософська категорія християнського
дискурсу.
Стаття присвячена філософському осмисленню категорії святості в рамках християнського дискурсу.
Автори описують конотативні аспекти даної категорії, розглядають концептуальне поле категорії
"святість", аналізують вживання терміна в християнському дискурсі, диференціюють план змісту цієї
категорії в православному, католицькому і протестантському розумінні.
Ключові слова: святість як філософська категорія, християнський дискурс, порівняльне
релігієзнавство.
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Nikulchev N. A., Smirnova M. S. Sanctity as a Key Philosophical Category of the Christian Discourse.
The article provides the analysis of the philosophical reflection of the category of sanctity within the Christian
discourse. Among the categories that take a dominant position in the hierarchy of the categories of the religious
consciousness, the category of sanctity (along with the categories of 'God' and 'Faith') is one of the basic. The
thesis about the priority of the category of sanctity above the other categories of religious consciousness offered
by N. Zederblom, the Swedish historian of religion and theology, was supported by many philosophers of
religion as well as by the religious thinkers. Taking in consideration the current vacuum of identifications and
human helplessness in the face of the destructive global tendencies, it is obvious that the phenomenon of sanctity
is of a social and cultural relevance. The authors describe the connotative aspects of the "sanctity" conceptual
category field, analyze the use of the term in Christian discourse, and describe the content of this category in the
Orthodox, Catholic and Protestant understandings. Analysis of the concept of sanctity as a category of
philosophy assumes, first of all, the definition of the scientific field of its study. Therefore, to understand the
specifics of the term one can only if he is integrated in the system of religious experience. If we consider the
"sanctity" as a category in the Christian discourse, then we identify a number of inherent specific connotations,
pointing out the category of "sanctity" from the other spheres. Inside the Christian tradition, our study revealed
absolutely polar vectors of interpreting concepts "sanctity", "saint" by the Orthodox, Roman Catholic and
Protestant churches.
Key words: sanctity as a philosophical category, Christian discourse, comparative religion.
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ОТШЕЛЬНИЧЕСТВО: БЫТИЕ МЕЖДУ СОЦИУМОМ И САКРАЛЬНЫМ ОПЫТОМ
В статье рассматривается отшельничество, как особое проявление человеческой самости.
Отшельничество в статье представлено как религиозная форма ухода из социальной жизни. При этом
выделяются исторические периоды, в которых отшельничество было невозможно и периоды
максимального расцвета явления. Так же обнаружено что персона мага – это субъект занимающий
пограничное положение между общественной жизнью и отшельничеством. Проводится сравнительный
анализ особенностей отшельничества в ведической традиции и христианстве.
Ключевые слова: аскеза, шаманизм, остракизм, индуизм, христианство, социальная жизнь.
Постановка проблемы. В современном мире происходит трансформация существующих
социальных моделей существования индивида, наблюдается рост глобализации, существуют идеи
создания единого мультикультурного пространства. На базе этих изменений усложняются и социальные
требования предъявляемые человеку. Из-за этих факторов, существует тенденция, при которой, индивид
может находиться в состоянии постоянного напряжения, которое нередко выливается в желание
разорвать связи с социальным миром. Этим характеризуются явления социального эскапизма,
дауншифтинга, внутренней эмиграции и т.д. Стремления ухода от общественной жизни существовали и
ранее, потому для того чтобы понять каким образом и по каким причинам осуществляется разрыв связей
с социумом, стоит рассмотреть исторические формы ухода из общества. Наиболее масштабным
феноменом, связанным с исключением индивида из мирской жизни, является отшельничество, которое в
своих истоках носило религиозный характер. Именно поэтому возникает необходимость в исследовании
особого, феномена отшельнического бытия индивида, которое позволит понять механизмы исключения
человека из общества.
Анализ научных публикаций. За последнее столетие феномен отшельничества исследовался
достаточно обширно, во многом это связано с популярностью восточных и христианских
психофизических практик сначала в западной, а после и в отечественной культуре. Учитывая специфику
исследуемой проблематики, наиболее важными для нашего исследования оказываются работы,
посвященные насильственному остракизму первобытного общества (Ю. М. Бородай), исследующие
особенности шаманского отчуждения (В. А. Бурнаков, М. Эллиаде); посвященные особенностям
аскетических практик различных религий (Е. А. Торчинов, С. С. Хоружий, И. П. Глушкова), а также
тексты, являющиеся теоретическим осмыслением отшельничества внутри религиозной традиции
(Вивекананда, Святитель Григорий Нисский, С. Чаттерджи).
Цель статьи заключается в выявлении социальных и исторических причин отшельничества и бытия
отшельника между социумом и сакральным опытом.
Изложение основного материала. Приступая к рассмотрению проблемы отшельничества, сразу
стоит заметить, что как таковой этот феномен появляется в Древнем мире в период выделения
отдельного индивида из общества. Удивительным представляется тот факт, что за десятки тысяч лет
существования человечества, отшельники появились лишь в период Древнего мира. Предшествующий
период первобытности характеризовался таким отношением к социальному бытию индивида, которое,
по всей видимости, не предполагало индивидуального, отдельного бытия.
Безусловно, всякое рассуждение об индивидуальном опыте первобытного человека, невозможно,
потому что первобытный человек не мог и помыслить о своем существовании вне рода и племени. В этот
период, как говорят данные культурно-антропологических исследований, принадлежащих таким авторам
как Л. Леви-Брюль, Дж. Фрезер и др., отсутствовало само понимание человека как отдельной личности,
которая может обладать индивидуальной ценностью. Коллективное полностью поглотило человека, а
потому и традиции были подчинены коллективному сознанию. Этому единству есть достаточное
практичное объяснение – оно было подчинено общей идеи выживания. Этой идеи были подчинены все
усилия членов человеческой общности.
Стоит отметить, что единственное, что могло насильственно отделить отдельного человека из рода –
это нарушение двух древнейших табу, которые имели важное практическое значение для сохранения
численности племени и которые способствовали выживанию рода. При этом эти табу были
обусловленные сакральными требованиями. Это табу на половые побуждения направленные на
животных и близких кровных родственников, а так же табу на нерегламентированное убийство.
Нарушение этих двух табу вычленяло индивида из коллектива, и каралось самым страшным образом –
изгнанием, остракизмом. Остракизм для первобытного человека был равноценен смерти, не только
© Остапова В. В., 2016
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потому, что выживание без помощи рода становилось непосильной задачей, но и потому что
первобытный человек был не в силах психологически воспринимать себя как единицу, вне рода. Потому
говорить об отшельничестве на заре человеческого социального уклада не приходится, ведь отшельник,
порывает связи с социальной жизнью добровольно, первобытные же люди объединились для построения
социальности.
С течением тысячелетий, в процессе накопления мистических знаний об устройстве вселенной, и
расширении мифических представлений о ней, в эпоху неолита, в разнообразных племенах по всей
Земле, выделяется два особых субъекта социального действия. Это вожди, на которых помимо
организации нормативной жизни племени возлагались, иногда, и жреческие обязанности и маги, которых
было значительно меньше. Маг – человек, который был носителем особого опыта, обладал тайным,
сакральным знанием и потому мог оказывать посредническую помощь в общении с трансцендентным.
Фигура мага, человека владеющего магией и способного моделировать вселенную для отдельного
племени обладала высоким социальным статусом, связанным с трансцендентными способностями
шамана. К таким же выводам о процессе формирования шаманизма пришел и историк религии
М. Элиаде [1]. И хотя деятельность шамана была тесно связана с религиозной жизнью общества, ученый
считал, что нельзя говорить о маге, как об отшельнике.
Шаманизм, таким образом, представляет собою первую ступень к отшельничеству Древнего мира.
Но некоторые элементы его "отличности" от остальных членов племени (включая вождей) мы все же
можем выделить, опираясь на многочисленные материалы исследований В. А. Бурнакова о жизни
алтайских хакасов. В своих исследованиях этнограф отмечает, что, во-первых, на персону шамана (так
принято называть магов у северных народов) налагалась система табу, включающих в себя запреты на
прикосновения. Во-вторых, религиозный авторитет шамана был непоколебим. И наконец, в-третьих, для
того чтобы стать шаманом необходимо пройти своеобразный обряд инициации – "шаманскую болезнь",
которая дает шаману необъяснимые с точки зрения классической науки способности. Можно провести
параллель между шаманской болезнью и специфическими практиками аскезы характерными для более
поздних религий. Так "великое отречение" индуистского отшельника сопровождается ритуалом,
призванным свернуть деятельность органов чувств.
Говоря о значении шамана в социальной жизни племени, В. А. Бурнаков также обозначает одну его
истинно отшельническую черту – в отличие от остальных членов племени, шаман после инициации, не
должен был жить в общем доме. В некоторых социальных общностях (к примеру, у алтайских хакасов),
шаман выбирал места построения жилищ соплеменников среди наиболее "чистых" с его точки зрения
мест, сам же селился в максимально негативной зоне у входа в "нижний мир", такое территориальное
разграничение ярко описано в статье этнографа В. А. Бурнакова [2].
Для нас представляет интерес тот факт, что, несмотря на непререкаемый авторитет шамана, его
способность к путешествиям между мирами и вся его деятельность соплеменниками воспринималась как
"чужое", кон понимался как представитель иного мира. Это всячески подчеркивалось, через табу на
прикосновения, отдельное поселение, страх. Шаман в первобытном обществе мыслиться как некто, кого
никогда нет в "здесь-и-сейчас", несмотря на его физическое присутствие. Это позволяет сделать вывод, о
том, что обладание тайным, мистическим знанием, выводит, хотя бы частично, его носителя за пределы
общественной жизни. Можно предположить, что причастность к трансцендентному изменяет сознание
мага настолько, что полная социализация его, на правах рядового члена племени, становится
невозможной. При этом стоит так же отметить, что индивиду обладающему таим большим
трансцендентным опытом, как шаман, не представляется привлекательным повторное включение в
социальную жизнь.
Это приводит нас к мысли, что богатый мистический опыт и положение "инаковости" в обществе, в
определенном роде возносит индивида над другими членами социума. Общественное бытие шамана
определяется его сакральными возможностями, а его сакральные возможности возрастают, из-за
ограничения возможностей общественного бытия. Шаманизм, таким образом, представляет собою
первую ступень к отшельничеству Древнего мира.
С наступлением периода Древности, образованием государств, появлением письменности
усложняется социальная стратификация общества. В противовес анимистическим верованиям,
появляются сложные религиозные системы. В обществе выделяются классы, к каждому из классов
предъявляются определенные социальные требования. Норма контролируется не только религиозными
табу, но и законами. Религия включает в себя, не только ритуальные предписания, но и философские
элементы. Именно в древнем обществе и появляются первые полноценные отшельники.
Наиболее ярко отшельничество проявилось в ведической традиции, сформированными на территории
Древней Индии. В ведических религиях отшельничеству придавалось максимально высокое значение.
Это связанно с тем, что в самих религиозных текстах ведических религий, некоторые из которых
(Ригведа) датируются II тыс. до н. э [3: 41], не только подвижники порывали связь с мирской жизнью, но
боги, лишь с помощью жестких самоистязаний смогли стать небожителями. Жертвоприношения имели
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положение ниже аскетического отшельничества, которое трактовалось как сверхъестественная сила.
Потому "Путь отшельника" был средством освобождения от цепи перерождений, в задачу же аскезы
входило освобождение индивида от ценностей внешнего материального мира.
Очень важно понимание того, что отшельничество призвано было разрушить в индивиде стремление,
как к внешним соблазнам, так и стремление к собственной, личной жизни. Избавление от материального,
крайне сложная задача, в силу материальности самого человеческого тела. Потому отречение в
ведической традиции постепенное, разделенное на определенные этапы.
Можно даже проследить стадии, через которые должен пройти человек, чтобы окончательно
расторгнуть свои связи с социальным миром. Эти стадии подробно описаны в монографии посвященной
индийской философии за авторством религиоведов С. Чаттерджи и Д. Датта [4].
Первая стадия, это ученичество (брахмачарья), которое было доступно лишь мальчикам из варны
брахманов.
Наиболее важной в контексте исследуемой проблематики, нам представляется вторая стадия, которая
налагает на индивида обязательные для выполнения социальные требования, без которых невозможно
продолжить отшельнический путь. Эта стадия, связанная со вступлением молодого человека в брак.
Женившись, мужчина становился домохозяином и должен сосредоточить свою жизнь на возвращении
долгов своим предкам и всем богам. Жизнь индивида становится подчиненной ритуальным требованиям
жертвоприношений и обязательному рождению сыновей. Это очень важный аспект в исследовании
отношений между индивидом и социумом, которое мы обозначаем с помощью категории долга.
Очень важно что, только после окончания стадии возвращения долгов, пожилой уже человек
исполнив все требования социальной жизни и став достойным в рамках дхармы, человеком мог решиться
на третью стадию, связанную уже непосредственно с порыванием отношений с семьей. Эта стадия
называется "ванапрастхья", что дословно значит "уход в лес". Будучи отшельником, индивидуум должен
был посвятить себя чтению вед, медитациям, поиску духовного пути и жесткой аскезе.
Стоит отметить, аскетически практики Древней Индии весьма суровы: среди них и испытание огнем
и жарой, и существование без крова и навеса, и ношение мокрой одежды в холод. Только на этой стадии
появляется запрет на половые отношения, и вообще на общение с обычными людьми. Таким образом,
мы приходим к выводу, что только после полного выполнения всех социальных требований, индивид
мог отказаться от мира.
Последняя стадия ухода от мира, характеризуется полным разрывом отношений с внешним миром,
отказом от собственности, одежды и личных стремлений. Отшельник уходит из леса и странствует. Его
сознание должно быть подчиненно единственному стремлению – стремление к освобождению,
стремление к обретению божественной силы через накопление тапаса-страданий, что в рамках
исследования религиоведа Е. А. Торчинова сравнимо с высиживанием птицей яйца, которое отбирает ее
энергию [5: 124].
Представленная модель существования между божественной и общественной жизнью является для
нас непосредственным свидетельством того, что в древних обществах, коллективное и общественное
имело превалирующие значение над индивидуальным. Не пройдя первых двух стадий, брахман не мог,
будучи должником миру и богам, сосредоточиться на личном освобождении. В конечном итоге великое
отрешение, которое означало полный разрыв с предшествующей общественной жизнью, являлось
воплощенным стремлением подвижника осознать тождественность своего "я", своего высшего
проявления индивидуальности Атмана с мировым Духом – Брахманом. Для достижения этого тождества
использовались аскетические практики йоги, медитации и самоистязания. Отшельничество здесь
представляется нам одновременной смертью и рождением. Смерть индивида как части общества, и его
рождение на новом уровне сознания. Таким образом, мы приходим к тому, что аскеза представляет собой
опыт мистического переживания притом отшельник не считает, что имеет связь с надприродным. Для
него это опыт бытия, который расширяет и изменяет весь горизонт самоосуществления человека как
феномена.
Интерес представляют и отшельнические практики, существовавшие в даосизме.
Е. А. Торчинов находит некоторые сходные идеи на пути отрешения от социального в Древнем
Китае. Ученый указывает, что даосизм сформировал концепцию нравственного идеала, согласно
которой, лишь погруженный в божественное общение с Дао отшельник, не выходящий из медитаций,
достоин прозрения. Это некий идеал человеческой "недеятельной деятельности", который стал ответом
на конфуцианскую концепцию труда во имя блага государства. При этом даосские практики никоим
образом не могут быть связанными с жестким самоограничением или самоистязанием – ведь это может
нарушить естественный ход вещей.
Таким образом, опираясь на исследование Е. А. Торчинова, можно заключить, что отшельничество
для даосизма – это путь к обретению физического бессмертия счастья заключающегося в спокойствии.
Даос избавлен от необходимости плотного взаимодействия в социуме. Так же как в индийской культуре
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такой тип отшельничества имеет своей целью освобождение индивидуальности и ее утверждение в
мистическом бытии.
Спустя несколько веков на территории Палестины, Сирии и Египта в III-IV вв. в рамках
христианства, создается идеал неомраченного служения Богу, и появляются отшельники.
Аскетические практики христианства базировались, на уже наработанной тысячелетиями
методологии аскезы, с наложением на нее исключительно христианской специфики. При этом
механизмы исключения индивида из общества в христианстве существенно отличаются от
предшествующих.
Переходя к исследованию отшельничества в христианстве, стоит отметить, что для христианского
вероучения полный разрыв подвижника с социумом, хоть и встречается, но не предписан Святым
писанием. При этом есть достаточно свидетельств об отшельническом стремлении некоторых
подвижников. Среди них столпники и отцы-пустынники. Аскетические практики подобного
отшельничества достаточно разнообразны, хоть их реализация встречается достаточно редко.
С. С. Хоружий, исследователь мистических практик исихазма, замечает, что христианской традиции
любой вид аскезы принято назвать "подвигом". Это налагает на христианскую аскезу, важную
отличительную особенность – самопожертвование. Одни из самых распространенных подвигов это
бдение, нагота и лишение себя крова [6: 74]. Именно эти практики мы и подвергнем рассмотрению.
Если бдение характерно не только для отшельников, но и для монахов, проживающих в общинах, то
нагота является атрибутом именно отшельничества. Этот вид аскезы характерен для раннего
христианства. Пустынники, живущие в самых отдаленных пустынях и пещерах, называемые "восхи",
пренебрегали какой бы то ни было одеждой и покровом и вели отрешенную жизнь, вдали от людей до
самой смерти. Как и всякая другая, эта практика имеет свое глубокое духовное содержание и связана, по
нашему мнению, с пониманием внутренней свободы. Жизнь в заброшенных гробницах и пещерах,
которые были настолько малы, что в них нельзя было встать в полный рост или лечь, жизнь на столпах
или просто под открытым небом, есть не проявление свободомыслия, а забота о своем внутреннем
пристанище, в противовес которому внешний удобства нивелировались. Святитель Григория Нисский
завещал подвижникам: "…если будем стараться соделать душу жилищем Божиим, то надлежит выйти из
плотской скинии, чтобы дом наш был обновлен Тем, Кто обновляет нас Своим вселением…" [7: 266].
Таким образом, примеры отшельничества, как начала аскетической жизни и разрыв отношений с
социумом, внешне объединяют христианство с индуизмом. Но если при проникновении в глубинные
положения целей отречения и отношение к общественным связям вообще, для нас становится, очевидно,
что отношения к отшельничеству в этих двух течениях совершенно различны, и, несмотря на общность
самой идеи, внутренне между ними обнаруживаются существенные отличия.
Сравнительный анализ индийского отшельничества и отшельничества в христианстве, позволяют
сделать вывод, что индийский отшельник разрывает связь с миром потому, что видит в социальном
бытии зло, ничтожность и источник всяческих страданий. Отшельник ведической традиции
ограничивает себя и подвергает аскезе на всех уровнях сознания не ради служения Богу, а для того чтобы
с ним сравниться, избавившись от страха бесконечной цепочки перерождений. Высшее духовное благо,
как и вся земная жизнь в равной степени, предстают перед таким отшельником как ограничение свободы,
невозможность полной реализации его Атмана, абсолютной самости. Потому основной целью
индийского аскета является, по нашему мнению, разрушение в самом себе всего, что может быть
источником его влечения к самой жизни. Только таким образом отшельник может реализовать свою
абсолютную свободу. Физическое насилие, которое совершает над собой отшельник, имеет под собой
единственную цель – ускорить процесс разрушения желаний, для получения истинно божественной,
мировой отрешенности. Таким образом, индийский отшельник убивает в себе все социальное – опыт
предшествующей отречению жизни.
Христианское же отречение, носит иной характер. Подвижник не видит зла в самом мире,
сотворенном и в конечном итоге общественном. Зло подвижник видит в бушующих страстях, которые
диссонируют в отношениях человека и Бога. Христианский мистик уходит от мира во имя самого мира,
из любви к человеку, который может реализоваться лишь в раскрытии своего внутреннего мира Богу.
В христианстве отшельничество подчиненно идее любви. Светская жизнь, и жизнь монашеской
общины, а не жизнь в целом представляются христианскому отшельнику изобилующими соблазнами,
которые мешают сосредоточению на абсолютной любви, проращивание в себе которой, в противовес
страстям и греховным склонностям совершенствуют его душу. В индуистском отрешении этой любви
нет и не может быть. Сами боги, по утверждению востоковедов С. Чаттерджи и Д. Датта в индуизме
лишь средство достижения самадхи-йоги, на богов набрасывается сеть ритуала, которому они не могут
противиться [4].
Такую установку можно проиллюстрировать словами индийского учителя Вивекананды: "Человек не
идет от заблуждения к истине, а поднимается от истины к истине, от истины, которая ниже, к истине,
которая находится выше. Сегодняшняя материя – дух будущего. Сегодняшний червь – завтрашний
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Бог" [8: 34]. Таким образом, для человека нет препятствий к обожествлению и его спасение – дело его
рук. Мыслитель Вивеканда описал этот путь следующим образом: "Кто может прийти на помощь
Бесконечному? Даже рука, протянутая тебе из тьмы, должна быть твоею собственной рукой" [8: 35].
Таким образом, индийский отшельник находится на пути своего освобождения один, он сам
преодолевает свою социальную и чувственную сущности и только один способен достигнуть своей цели.
Он в отличие от подвижника христианского не совершенствуется для воскрешения, а имеет целью
умереть для мира окончательно. Его дальнейшее бытие находится в максимальной абстракции, не имея
ничего общего с существованием личного "я". Христианский подвижник, совершенствует свою
духовность для того чтобы воскреснув, оказаться в мире организованном социально, но лишенного
всяческой греховности и страстей.
Выводы. Изменение положения человека в общественной жизни от первобытности к древности
отражается и на возможности противостояния индивида обществу. От полного слияния индивида с
обществом в первобытности до выделения шамана как человека обладающего сакральным знанием, к
отшельникам-аскетам и подвижникам. Добровольное отстранение свидетельствует об особенном
духовном наполнении индивида, а получение особого сакрального опыта, автоматически отстраняет
индивида от дальнейшего участия в общественной жизни. Путь отшельника в разных обществах
приобретает свои особенности, которые демонстрируют не только специфику выделения отдельного
индивида из социума, но и характеризуют само общество. Философское исследование отшельничества и
аскетических практик ему сопутствующих, позволяет углубить представление о взаимоотношениях
человека и общества различных эпох в новом ключе – индивидуального духовного бытия, на границе
между общественным и божественным.
Отшельничество, вне зависимости от конечных целей отречения, выполняется на двух уровнях
осознания его необходимости: на физическом, когда человек добровольно ограничивает себя из-за
желания изменить свою жизнь, и на ментальном, когда аскет на уровне с физическим актом
контролирует и свои импульсы и желания. Оба эти состояния одновременно являются ограничителями
для дальнейшего существования внутри общества.
Отшельничество – это социальная и антропологическая стратегия, которая в специфическом
восходящем процессе трансформирует все интенции индивида на всех уровнях его существования, как
на социальном так на психическом и соматическом. Понимание этой стратегии привносит качественно
новые проблемы во все науки о человеке и носит междисциплинарный характер, но основой его остается
философия.
Отношения между человеком и обществом прошли через несколько стадий. В первобытности,
человечество, не смотря на значительную географическую удаленность племен, друг от друга, было
единым. С наступлением периода Древности общество перестает быть гомогенным, выделяются
социальные слои, и человечество сталкивается с неравенством. На этом фоне, подпитываемые
религиозной идеологией, появляются люди желающие разорвать связи с социумом, для постижения
высших духовных сфер, возносясь, таким образом, над средними людьми. И множество веков вплоть до
Нового времени и развития индивидуализма эта картина сохраняется. Сегодня же, не смотря на то, что
границы между государствами и культурами стали гибкими и тяготеют к полному стиранию,
наблюдается стремление индивида "убежать" от социального мира, который над ними довлеет. Это
апогей концепции индивидуализма, который нуждается в социально философском анализе.
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Остапова В. В. Відлюдництво: буття між соціумом і сакральним досвідом.
У статті розглядається відлюдництво, як особливий прояв людської самості. Відлюдництво в статті
представлено як релігійна форма відходу з соціального життя. При цьому виділяються історичні
періоди, в яких самітництво було неможливо і періоди максимального розквіту явища. Так само
виявлено що персона мага – це суб'єкт який займає прикордонне положення між громадським життям і
відлюдництвом. Проводиться порівняльний аналіз особливостей відлюдництва в ведичній традиції і
християнстві.
Ключові слова: аскеза, шаманізм, остракізм, індуїзм, християнство, соціальне життя.
Ostapova V. V. Reclusion: Being Between the Society and Sacred Experience.
The problem of the article is to identify the social and historical reasons for seclusion and being a hermit
between the society and sacred experience. This article discusses three main periods of sociality. They are the
primitive, archaic after the Neolithic revolution and the Antiquity. To identify the mechanism of allocation of the
individual from society, the author resorts to a comparative analysis of these periods of seclusion. As a result,
the author concludes that the only thing that could forcibly separate the individual from generation to primitive
– a violation of the taboo on murder and violation of the taboo on sexual intercourse with a blood relative. The
archaic figure of the magician stands out – the man wielding the magic and able to model the universe for a
single tribe. Shamanism thus represents the first step toward asceticism of the ancient world. When comparing
the features of seclusion in the Vedic tradition and Christian hermit it was revealed that the Vedic tradition
restricts itself to austerity and subjects at all levels of consciousness, not for the service of God, and to compare
with him, getting rid of the fear of an infinite chain of rebirths. Devotee of Christianity breaks the bonds with the
society in the name of the idea of love and service. As a result, the study concluded that the voluntary departure
indicates a very special spiritual fulfilment of the individual, and the receipt of special sacred experience,
automatically removes the individual from further participation in public life. The way of hermit in different
societies acquires its own characteristics, which demonstrate not only the specifics of the individual allocation of
society, but also characterize the society itself.
Key words: austerity, shamanism, ostracism, Hinduism, Christianity, social life.
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КІБЕРПРОСТІР ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ
У статті розглянуто сучасні трансформації та особливості функціонування економіки інформаційного
виробництва в умовах кіберпростору. Обґрунтовано, що найбільш масштабний вплив інформаційнокомунікаційних технологій на сучасний світ здійснюється в економічній сфері. Доведено, що
становлення інформаційного технологічного способу виробництва висуває перед сучасною наукою
проблему комплексного осмислення процесів виробництва і споживання інформації, а також її
суспільного руху в системі економічних відносин світового господарства.
Ключові слова: кіберпростір, інформаційна економіка, економіка інформаційного виробництва, знання,
інформація, інформаційні послуги, бізнес-процеси, віртуальні підприємства.
Постановка проблеми. Інформаційне суспільство формується як глобальне, включаючи в себе світову
''інформаційну економіку'' і розвинені системи електронної комерції; єдиний світовий інформаційний простір;
глобальну інформаційну інфраструктуру; світову нормативно-правову систему.
Найбільш масштабний вплив інформаційно-комунікаційних технологій на сучасний світ відчувається
в економічній сфері. Технології змінюють умови і зміст трудової діяльності мільйонів людей, радикально
прискорюють рішення найскладніших виробничих задач, значно підвищують ефективність управління.
Вони перетворюються в незамінний засіб взаємодії усіх суб’єктів ринку, інструмент ведення бізнесу,
який застосовується для здійснення більшості бізнес-процесів компаній. Ділова активність перетікає в
інформаційно-комунікативне середовище. Виникають нові професії і робочі місця, формуються нові
галузі виробництва, змінюється функціонування традиційних галузей. Фінансові питання громадяни
можуть вирішувати за допомогою електронних платежів. Йде розвиток мережевих стандартів взаємодії
та управління, що сприяє розширенню легітимності і престижу, покращенню контролю над зовнішнім
середовищем, економічних результатів.
Інформаційний сектор економіки стає найбільш динамічним та прибутковим, а виробництво й
споживання науково-технічної інформації відіграє вирішальну роль у сучасних господарських системах,
зумовлюючи місце окремих країн та регіонів у світовому господарському поділі праці, обумовлюючи
радикальні зміни форм, характеру та змісту суспільної праці, впливаючи на характер, темпи і джерела
економічного зростання.
Процеси глобалізації, розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, зростання обсягів інформації та
можливості мережі Інтернет інспірували введення до наукового дискурсу синонімічних понять "економіка
інформаційного виробництва", "інформаційна економіка", "Інтернет економіка", "е-економіка", "економіка
кіберпростору", "мережева економіка", "нова економіка", "електронний бізнес", філософське осмислення яких
стає актуальною задачею сьогодення.
Аналіз наукових джерел і публікацій. Одним з перших на початку 1960-х років опрацюванням
проблем, пов’язаних з формуванням інформаційної економіки, зайнявся Ф. Махлуп. У 1976 р.
співробітником Стенфордського центру міждисциплінарних досліджень американським економістом
Марком Поратом було опубліковано роботу "Інформаційна економіка" [1], в якій вчений у загальних
рисах визначив деякі проблеми, що вивчаються цією галуззю економічної науки. Пізніше у 1970 – 80-х
роках до цієї проблеми приєдналися П. Друкер, Й. Масуда, Т. Стоуньєр, А. Турен та інші. У їх роботах
велика увага приділяється питанням виокремлення ознак і характерних рис суспільства нового типу,
визначення самого терміну "інформаційне суспільство", вивчення базових категорій "інформація",
"знання", "технологія" і закономірностей їх розвитку. Такі вчені як Д. Белл, Дж. Гелбрейт, Р. Дарендорф,
Г. Кан, К. Томінагі, усвідомлюючи обмеженість розвитку індустріального сектору економіки, скорочення
запасів природних ресурсів, зростання кількості зайнятих у секторах послуг, прискорення темпів
розвитку науки і техніки, виникнення нових інформаційних технологій, розглядали нову економіку,
переважно як постіндустріальну. У роботах У. Бекка, 3. Бжезинского, М. Кастельса, М. Маклюена,
Е. Тоффлера, Ф. Фукуямы питання розвитку інформаційної економіки розглядались крізь призму
проблем глобалізації, зростання глобальних мереж, засобів масової інформації, осмислення соціальних
наслідків розвитку інформаційної економіки, футуристичних концепцій.
З’явилися цікаві дослідження, пов’язані зі становленням інформаційної економіки в Росії,
представлені роботами Н. В. Бекетова, О. В. Бузгаліна, О. І. Дьоміна, С. О. Дятлова, В. Л. Іноземцева,
© Піддубна Л. В., 2016
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Р. М. Нижегородцева, С. І. Парінова, А. І. Ракітова та інших, в яких розглядаються питання
еволюційного розвитку теорії інформаційного суспільства.
Дослідженню проблем інформаційної економіки присвячені публікації таких вчених як І. Балабанов,
С. Ваніянц, Л. Вінарік, В. Годін, Ю. Денисов, А. Мельник, І. Мелюхін, В. Мунтиян, Дж. Пайн та
Дж. Гілмор, С. Парінов, Д. Пінк, В. Пономаренко, В. Прінос, І. Родіонов, І. Стрілець, В. Тамбовцев,
М. Уорнер та М. Витцель.
Окреслення невирішених питань, порушених у статті. Незважаючи на наявну кількість публікацій,
малодослідженою і актуальною проблемою сьогодення залишається стратегічне забезпечення розвитку
інформаційної економіки як економіки інформаційного виробництва, визначення пріоритетів та напрямів
її подальшого розвитку у кіберпросторі. Відтак, розв’язання окреслених питань і буде порушено автором
у статті.
Метою даної розвідки є потреба у теоретичному осмисленні поняття "інформаційна економіка",
вивченні особливостей її функціонування у кіберпросторі, дослідженні впливу інформаційнокомунікаційних технологій на трансформацію соціально-економічних структур.
Виклад основного матеріалу. У доповіді Європейської Комісії глобальна інформаційна економіка
визначається як "середовище, в якому будь-яка компанія або індивід, що знаходяться в будь-якій точці
економічної системи, можуть контактувати легко і з мінімальними витратами з будь-якою іншою
компанією або індивідом з приводу спільної роботи, торгівлі, обміну ідеями і ноу-хау або просто для
задоволення" [2].
Інформаційна економіка є однією з галузей сучасної економічної науки, яка містить у собі можливість
раціональної рефлексії, створюючи інструментарій для філософсько-економічного аналізу. Філософські
підстави інформаційної економіки істотно спираються на основи техніко-економічної динаміки і на
питання економічної причинності, а продуктивність і конкурентоспроможність господарюючих суб’єктів
залежать головним чином від їх здатності генерувати, обробляти й ефективно застосовувати інформацію,
засновану на знаннях. Зараз інформаційна економіка як наука й галузь наукового знання знаходиться у
стадії формування і відокремлення від інших економічних наук, тому вкрай актуальним є комплексне
осмислення основних принципів її побудови, теоретичних і методологічних джерел та проблем, що вона
породжує. Зокрема, цi питання, пов’язані з аналізом інформації як фактором економічного зростання;
економічними основами виробництва і обігу інформації; інформаційним виробництвом і економічною
динамікою; ринком інформаційних продуктів та послуг; економічними основами державного
регулювання інформаційного виробництва, особливостями формування інформаційної економіки в
Інтернет середовищі, тощо.
У світовій господарський практиці зароджується нова парадигма росту ефективності сучасного
виробництва, заснована на використанні інформації, знань та інновацій. У сфері виробництва і
споживання домінує інформація, інформаційна продукція, інформаційні технології та комунікації.
Створюється нова економічна система, яка під впливом інформаційно-комунікаційних технологій змінює
"правила" організації, управління, трансакцій. Наука, технологія та інформація концентруються у
глобальні потоки з асиметричною структурою. Місце ринкових та корпоративних структур заміщують
мережі у кіберпросторі. Трансформується трудовий процес, структура зайнятості та професійна
структура, виникають нові форми соціального і технічного розподілення праці, нові моделі роботи,
робітників і організації праці, поляризуються трудові ресурси. Великий вплив на інформаційну
економіку здійснюють засоби колективної роботи географічно розподілених учасників спільної
діяльності. Технологія "інтелектуального агенту" створює ефект постійної присутності в мережі
інформаційного робота, запрограмованого на пошук людей і організацій відповідно до заданих критеріїв,
що дозволяє знизити інформаційне навантаження учасників інформаційної економіки, збільшити
швидкість та ефективність процедур встановлення контактів, проведення переговорів, укладання угод.
Йде процес мережевої модернізації фінансово-промислових груп, міжнародних об’єднань, ринків,
перетворення традиційних організацій в мережеві структури. Зменшуються витрати, пов’язані з
підключенням до мережі та переміщенням між офісами різних учасників спільної діяльності.
Створюються гнучкі фірми та віртуальні робочі колективи виконавців, які не зв’язані територіально і
можуть спілкуватися один з одним та з замовниками за допомогою систем мобільного зв’язку.
Використання такої форми організації праці у великих міжнародних корпораціях, відділеннях з широкою
географією місцезнаходження таких, як General Dynamics Corporation, Hewlett-Packard, IBM, дозволяє їм
заощаджувати істотні кошти на переміщення співробітників між офісами. Легкість, з якою користувачі
віртуальних фірм можуть публікувати інформацію та отримувати доступ до створених інформаційних
ресурсів, дозволяє знизити витрати на формування і підтримку внутрішнього інформаційного
середовища. Заснований на Інтернет-технологіях внутрішньо фірмовий "інформаційний простір" володіє
властивістю "керованої прозорості". Із зовнішнього середовища доступні тільки дозволені інформаційні
ресурси фірми, не обмежені права доступу співробітників до зовнішніх ресурсів.
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Поява нової технологічної парадигми, яка базується на більш потужних та гнучких інформаційних
технологіях, зробила можливим процес перетворення інформації в послугу (аутсорсинг, аутстаффінг,
"хмарні" сервіси, надання оперативної управлінської інформації, юридичні консультації, розробка
програмного забезпечення, тощо) або в продукт виробничого процесу – продукт, не обов’язково
інформаційний, але такий, що через масовий збут забезпечує економічне багатство і розвиток країнпродуцентів. Інформація стає найціннішим економічним ресурсом, товаром, елементом ринкового
механізму, фактором конкурентної боротьби, об’єктом приватної власності, купівлі-продажу.
Розвиваються такі феномени як патенти, комерційна та державна таємниці, цензура та інші багато
чисельні механізми обмеження доступу до інформації, в наслідок чого вона може монополізуватися.
Інформаційну інфраструктуру економіки створюють канали інформаційного обміну, комунікації і
лінії зв’язку, суб’єкти господарювання різних форм власності, центри обробки й аналізу інформації,
засоби інформаційної взаємодії. Однією з визначальних технічних характеристик інформаційної
економіки є мережа Інтернет, що стала майданчиком для нових способів ведення бізнесу, надання
урядом державних послуг та забезпечення можливостей безперервного навчання. Використання Інтернет
сприяє перетворенню компаній, підприємств і організацій в адаптивні до зовнішніх і внутрішніх
проблем, конкурентоспроможні, гнучкі мережеві структури з оптимальним рівнем використання
ресурсів.
Основними атрибутами інформаційної економіки є глобальність, висока продуктивність та зміна
способу отримання прибутку. Глобальність економіки розширює межі та дозволяє суб’єктам
господарювання працювати як нероздільне ціле без обмеження кордонів в реальному часі, дозволяючи
капіталу вільно переміщуватися між країнами. Висока продуктивність визначається використанням всіх
видів ресурсів без часових та територіальних обмежень. Зміна способу отримання прибутку зміщується в
напрямку збільшення швидкості використання інновацій і здатності залучати й утримувати клієнтів.
Характерною рисою інформаційної економіки стає висока вартість заходів з її реалізації. Основними
показниками обсягів її фінансування, за якими здійснюються міжнародні порівняння, індикаторами
національного рівня підтримки процесів створення та використання нових знань, є загальні витрати на
дослідження й розробки (R&D) та коефіцієнт їх частки у валовому внутрішньому продукті країни.
Розвиток інформаційної економіки відбувається у кіберпросторі, що представляє собою глобальне
електронне середовище економічної діяльності, у якому діють нові мережеві форми організації бізнесу,
розповсюджені дистанційні трудові відносини, створені гнучкі фірми та віртуальні трудові колективи
тощо.
Поняття "кіберпростір" було визначено в Окінавській хартії глобального інформаційного суспільства,
прийнятій лідерами країн вісімки у японському м. Окінава у 2000 р. У цьому документі "кіберпростір"
розглядається як частина глобального інформаційного простору, що пов’язана з комп’ютерною
інфраструктурою, в першу чергу з мережею Інтернет. Ми розуміємо кіберпростір як глобальну
ієрархічну технічну систему, продукт людської діяльності, що самоорганізується, і завдяки своїй
складній структурі не тільки самостійно еволюціонує, але й певною мірою спрямовує еволюцію свого
творця.
Важливішими активами економіки кіберпростору є інформаційні послуги, товари (продукти),
сировина, робоча сила, устаткування, інтелект інформація і знання. Традиційні фактори виробництва –
земля, робота, сировина і капітал – стають менш значущими, ніж символічні знання. Наявність
компоненти знань в кожному продукті і послузі є характерною рисою сучасної людської діяльності.
Інтелектуальна робота, спеціальні знання та комунікації стають факторами не тільки створення доданої
вартості, а й конкурентоспроможності, економічного розвитку суб’єктів господарювання. Для багатьох
видів продукції більша частина вартості створюється не стільки на стадії матеріального виробництва,
скільки на етапі маркетингу, збуту, науково-дослідних і конструкторських розробок, у сфері
обслуговування.
Кіберпростір – інтерактивний, адже є середовищем швидкого задоволення інформаційних потреб,
забезпечуючи інтенсифікацію інформаційної діяльності споживачів. Він об’єднує географічно
роз’єднаних користувачів за інтересами, забезпечуючи їм здатність швидко адаптуватися до зовнішніх
змін, і надаючи можливість трансформуватися в нові об’єднання. Мережа, що реалізована з
використанням Інтернет технологій, може обійтися без вертикальних каналів зв’язку, забезпечуючи
всебічний обмін інформацією та спільне прийняття рішень. Результатом є поліпшення якості
інформаційного обміну та досягнення взаєморозуміння між партнерами в процесі їх ділового
співробітництва.
Знання стимулюють виникнення кіберпростору як середовища існування, а також появу нових форм і
видів діяльності, виробництв і галузей, стають рушійною силою поновлення наявних технологій,
ключовим фактором конкурентоспроможності і добробуту населення. Бюрократична організація знань
замінюється інформаційними системами вільного потоку. Справжнім засобом обміну, замінюючи
традиційні гроші, стає електронна інформація. Кіберпростір надає можливості отримувати знання та
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уявлення про продукт (товар, послугу, виробництво) за допомогою брейдингу (branding), що представляє
собою спосіб диференціації продуктів, інструмент їх просування на ринок, комплекс послідовних
заходів, спрямованих на створення іміджу продукту на основі актуальних для споживачів цінностей,
закладених у бренд. При цьому додана вартість зміщується від фізичних властивостей в метафізичну
область, що визначається якістю доставлених емоцій від володіння унікальним брендом, який є
символом загальновизнаної здатності надавати продуктам ціннісні якості. Технології і спеціальні знання,
що знайшли відображення в патентах, методах і унікальних ноу-хау, є важливими активами бренду.
Кіберпростір змінює конфігурацію традиційних бізнес-процесів підприємств, породжуючи
принципово нові бізнес-процеси. Інтенсивний розвиток мережі Інтернет супроводжується розвитком її
інфраструктури, комерціалізацією, що призводить до змін методів ведення господарської діяльності і
появі нових організаційних форм, що функціонують за принципами інформаційної економіки. Такими
новими організаційними формами являються мережеві і віртуальні підприємства, що представляють
собою тимчасові або постійні сукупності географічно роз’єднаних індивідів, їх груп або цілісних
організацій, функціонування виробничого процесу в яких відбувається за обов’язковою участю
інформаційно-комунікаційних технологій, включаючи глобальні мережі зв’язку. Віртуальне
підприємство є динамічною, відкритою бізнес-системою, що заснована на формуванні юридично
незалежними підприємствами єдиного інформаційного простору з метою спільного використання своїх
технологічних ресурсів для виконання замовлення клієнта – від джерел первинної сировини до здачі
продукції кінцевому споживачеві. Оскільки між віртуальними підприємствами виникають економічні
відносини, які характеризуються здатністю до творчості і гнучкості, то їх критичними ресурсами стають
знання (нова інформація), технології і людина. Сьогодні успіх мережевих комерційних проектів
визначається, насамперед, не специфікою інформаційної системи, а ефективною бізнес-моделлю самого
проекту і якістю роботи з цільовою аудиторією і партнерами. Застосування Інтернету дозволяє долучати
до складу мережі віртуального підприємства стільки компонентів, скільки потрібно для здійснення
кожної операції, кожної угоди або всього проекту. Отже кіберпростір може розвиватися, оперативно
розширюючись або скорочуючись, відповідно до змін ділової стратегії без значних витрат. Управління
віртуальним підприємством передбачає можливість поєднання методів стратегічного управління з
технологіями децентралізованого взаємодії безлічі партнерів.
У кіберпросторі активно використовується такі форми організації праці як аутсорсинг (оutsourcing) та
аутстаффинг (оutstaffing). Аутсорсинг – при перекладі дослівно означає "використання чужого ресурсу".
Аутсорсинг представляє собою спосіб оптимізації діяльності підприємства за рахунок зосередження
зусиль на основній діяльності з передачею певних бізнес-процесів або непрофільних функцій і
корпоративних ролей зовнішнім спеціалізованим компаніям (аутсорсерам), які можуть зосередитись на
розробці нових продуктів та послуг, збільшити гнучкість виробництва, використовувати додаткові
переваги від ведення бізнесу на ринках з дешевою робочою силою. На аутсорсинг можуть бути передані
такі бізнес-процеси, як управління персоналом, бухгалтерський облік, послуги перекладачів, юридичний
супровід господарської діяльності підприємства, маркетинг, охоронні послуги, послуги програмістів,
реклама, логістика. Аутстаффінг – при перекладі дослівно означає "позаштатний". Аутстаффінг
передбачає переведення частини працівників зі штату однієї компанії (аутстаффера) в штат іншої
компанії для виконання робіт на певний строк. У цьому випадку працівники працевлаштовані в одній
компанії (аутстаффера), але фактично працюють в іншій, де вони мають свої робочі місця і посадові
інструкції. Аутстаффінг зустрічається в торгівлі, виробництві, будівництві, харчовій промисловості,
індустрії моди, спорту.
В глобальних масштабах у кіберпросторі відбувається розшарування роботи – капітал і робота
виявляються рознесеними в просторі і часі. Як зауважує М. Кастельс, "вони живуть один за рахунок
іншого, але один з одним не пов’язані, бо життя глобального капіталу все менше і менше залежить від
конкретної роботи і все більше і більше від накопиченого обсягу роботи як такої, якою управляє
невеликий мозковий центр, що мешкає у віртуальних палацах глобальних мереж" [3]. Дійсно
трансформаційні процеси в економіці викликають серйозні зміни на ринку праці. Індивідуалізація умов
найму працівників фактично розділяє робочу силу на дві категорії – висококваліфікованих фахівців або
тих, хто володіє здібностями до навчання і тих, хто може виконувати тільки певні операції. Тобто, у
кіберпросторі відбувається трансформація роботи і моделей зайнятості, змінюються форми
стратифікації, приносячи нові форми нерівності. В інформаційній економіці ключові позиції займають
групи робітників експертної інформаційної праці, які не прив’язані до конкретного робочого місця і
виконують елементи складної творчої інтелектуальної праці. За висловом К. Ясперса, "людина сама стає
одним з видів сировини, що підлягає цілеспрямованій обробці" [4]. Це означає, що сьогодні вкрай
доцільним є опрацювання проблеми відтворення робочої сили, яка враховує відтворення інформації, що
упредметнена в ній.
Кіберпростір є глобальною високотехнологічною системою створення достатку. Виробник і споживач
возз’єднані в ланцюзі створення достатку, якому споживач сприяє не тільки грошима, але ринковою та
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іншою інформацією, життєво важливою для ефективного виробничого процесу. Створення достатку все
більше розглядається як кругообіг, де відходи перетворюються на сировину на наступному циклі
виробництва.
За допомогою Інтернет-технологій відбувається модернізація комерційної інфраструктури
кіберпростору, яка отримала назву "електронної комерції" (E-commerce). Електронна комерція
представляє собою елемент інформаційної економіки, що включає всі фінансові та торгові транзакції, які
проводяться за допомогою комп’ютерних мереж, а також бізнес-процеси, пов’язані з проведенням цих
трансакцій. До електронної комерції відносять електронний обмін інформацією (Electronic Data
Interchange, EDI), електронний рух капіталу (Electronic Funds Transfer, EFS), електронну торгівлю (ETrade), електронні гроші (E-Cash), електронний маркетинг (E-Marketing), електронний банкінг (EBanking), електронні страхові послуги (E-Insurance) тощо. Системи електронної комерції дозволяють
покупцю не спілкуватися з продавцем, не витрачати час на блукання магазинами, мати більш повну
інформацію про товари. Продавець може швидше реагувати на зміну попиту, аналізувати поведінку
покупців, економити кошти на персоналі, оренді приміщень. Ще одним з елементів кіберпростору є
Інтернет-магазини та Інтернет-аукціони, які пропонують широкий спектр товарів та послуг споживачам,
кількість яких складає мільйони. Так за даними інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна"
наприкінці 2015 року кількість активних покупців одного з найбільш популярних Інтернет-аукціонів
eBay (www.ebay.com) налічувала 162 мільйона осіб. Таку велику кількість покупців приваблює
величезний асортимент різноманітних товарів, які виставляються за відносно низькими цінами. Також
можна знайти рідкісні колекційні речі, які практично неможливо купити оффлайн. Відсутність
географічних та мовних бар’єрів дозволяє продавцям і покупцям брати участь в торгах з любої точки
світу різними мовами.
Фінансові послуги в кіберпросторі отримали найбільший розвиток у сфері банківських послуг,
Інтернет-страхуванні, послуг у роботі на валютному і фондовому ринках. Сфера банківських послуг
забезпечує проведення розрахунків і контроль над ними з боку усіх учасників фінансових відносин:
розрахунки з постачальниками послуг Інтернет і мобільного зв’язку, платежі за комунальні послуги, покупки
у віртуальних магазинах тощо. Активно у кіберпросторі розвивається і Інтернет-страхування. За оцінками
фахівців щорічний обіг світового страхового ринку в Інтернет сягає $250 млн, що складає 2 – 2,5 % від
загального обсягу продаж в мережі. Сфера послуг у роботі на валютному і фондовому ринках дозволяє всім
бажаючим брати участь у торгах на біржових площах на рівних правах з інвестиційними компаніями і
банками з високою доходністю операцій. Це обумовлює безпосередню можливість купівлі /продажу
фінансових активів в реальному часі, створення інвестиційного портфеля інвестора, участь клієнта у фондах.
Клієнту представляється фінансова і графічна інформація, аналітичні статті, допомога професіоналів,
видаються кредитні картки і чекові книжки, відкриваються та обслуговуються додаткові пенсійні рахунки,
доставляється на поштову скриню інформація про ціни на портфель акцій, котирування цінних паперів і
курси валют. Так, компанія FOREX Club є однією з провідних учасниць світового ринку Інтернет-трейдингу
(www.fxclub.org), мережа якої постійно розширюється.
Висновки. Один з найважливіших аспектів розвитку інформаційної економіки полягає в можливості
соціально-філософської рефлексії процесів, що відбуваються в кіберпросторі як глобальному середовищі
економічної діяльності. Так кіберпростір забезпечує розподіл активів віртуальних підприємств, їх
цілісність і керованість, формуючи інформаційну інфраструктуру підтримки таких підприємств,
забезпечуючи комунікацію та інтеграцію, спільне управління, включаючи моделювання взаємодії
учасників і підтримку виконання ними операцій. Засновані на знаннях і технологіях віртуальні
підприємства представляють собою новітні конструкції економічних відносин, що дозволяють більш
технологічно і ефективно реалізовувати економічні інтереси суб’єктів господарювання. Використовуючи
можливості мережі Інтернет віртуальні підприємства здійснюють маркетингові операції зі збуту товарів
(Інтернет-трейдинг) на електронних біржах, Інтернет-аукціонах, наприклад "eBay.com", світових
інвестиційних та фінансових ринках, наприклад "FOREX" (Foreign Exchange Market), використовуючи
спеціальне програмне забезпечення (торговий термінал). Інформаційний маркетинг, який здійснюють
підприємства у кіберпросторі, сприяє формуванню глобального інформаційного ринку, що є відкритим
для підприємств будь яких розмірів та споживачів, забезпечуючи їх найповнішою інформацією про товар
та послуги. Існування глобального інформаційного ринку обумовлено можливістю реалізації в мережі
Інтернет платіжних систем, що дозволяють оплачувати товари і послуги інтерактивно. Кіберпростір
дозволяє скоротити канали розповсюдження товарів, забезпечує високу швидкість проведення операцій
за рахунок спрощеного і зручного доступу до необхідної інформації в режимі реального часу. У
кіберпросторі фінансові потоки не мають кордонів і національностей. Фінансові операції відбуваються за
долі секунд і в цьому "всесвітньому казино", яким керують комп’ютери, кругообіг капіталу визначає
долю корпорацій, сімейних заощаджень, національних валют і навіть регіональних економік.
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Поддубная Л. В. Киберпространство как отображение трансформаций информационной
экономики.
В статье рассмотрены современные трансформации и особенности функционирования экономики
информационного производства в условиях киберпространства. Обосновано, что наиболее масштабное
влияние информационно-коммуникационных технологий на современный мир осуществляется в
экономической сфере. Доказано, что становление информационного технологического способа
производства выдвигает перед современной наукой проблему комплексного осмысления процессов
производства и потребления информации, а также ее общественного движения в системе
экономических отношений мирового хозяйства.
Ключевые слова: киберпространство, информационная экономика, экономика информационного
производства, знания, информация, информационные услуги, бизнес-процессы, виртуальные
предприятия.
Piddubna L. V. Cyberspace as a Reflection of the Transformations of the Information Economy.
The aim of the article is the need for a theoretical understanding of modern transformations and functioning of
the "information economy" in cyberspace. We study the modern transformation of the economy and especially
the production of information in cyberspace. Much attention is paid to the establishment of an information
paradigm in contemporary economics and the problems of economic reasons. It is proved that the establishment
of an information technological mode of production confronts the problem of modern science integrated
understanding of the processes of production and consumption of information, as well as its social movement in
the economic relations of the world economy. It requires a conceptual understanding of the formation of an
information paradigm, suggesting a radical revision of the concept of epistemological, philosophical and
methodological bases and the entire system of causality adopted in modern economics. In connection with this
acute problem of developing a common system of scientific methods and approaches that would tie the groups of
problems and to combine their study of general logic, arising from the specific characteristics of the production
of information and its role in modern economic systems. The article uses the methods of comparison, analysis,
synthesis and compilation of the most important principles and considerations in the study of the information
economy. Background research also identified complex and multifaceted phenomenon of "information
economy", especially its transformation into cyberspace. The author comes to the conclusion that the current
research information economy gets interdisciplinary nature and is based on the desire to understand the
principles and laws of this phenomenon. One of the most important aspects the development of the information
economy is the possibility of social and philosophical reflection of processes taking place in cyberspace as a
global environment of economic activity.
Key words: cyberspace, the information economy, the economy of the production of information, knowledge,
information, information services, business process, virtual enterprise.
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МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМ ЯК ФІЛОСОФСЬКА КОНЦЕПЦІЯ
У статті розглядається мультикультуралізм як філософська концепція. Аналізується низка підходів у
визначенні мультикультуралізму, які розкривають різні аспекти цього феномена. Доведено, що
концепція мультикультуралізму є своєрідним результатом дискусій між прихильниками класичного
лібералізму з акцентом на індивідуальних правах та комунітаризму, представники якого визнають певні
права за спільнотами. Розкриваються також підходи, що робили спроби осмислення
мультикультуралізму через поняття "культура", досліджуючи її сутність, зв'язок з ідентичністю як
необхідною умовою існування індивіда та "плюральністю".
Ключові слова: мультикультуралізм, глобалізація, інтеграція, міграція, лібералізм,комунітаризм,
культура.
Актуальність теми дослідження. На сьогодні більшість держав світу є поліетнічними, що, в свою
чергу, породжує низку проблем, пов’язаних із плюральністю і культурною неоднорідністю спільнот.
Глобалізаційні процеси, інтегруючи та уніфікуючи світове співтовариство, в той же час зустрічають
спротив локальних спільнот, які під тиском "вестернізації" намагаються зберегти власну культурну
самобутність та ідентичність. Під впливом глобалізаційних тенденцій посилюється масова міграція,
внаслідок чого в розвинених країнах Північної Америки та Західної Європи, що приваблюють мігрантів
із слаборозвинених країн високим рівнем життя, стабільністю та безпекою, формуються дедалі більш
"мозаїчні" спільноти, відмінні за етнічними, культурними, релігійними параметрами. Відтак,
актуальність узгодження інтересів представників різних культур та побудови стабільного,
неконфліктного соціуму лише зростає. Дискусії стосовно рівності культур не припиняються. Одні
дослідники вважають цю рівність чимось, що не підлягає жодному сумніву, а скептики критично
ставляться до такого діалогу культур, вважаючи його неможливим і непотрібним. Особливої трагічної
актуальності цим дискусіям надають події останніх років. На тлі жахливої катастрофи 11 вересня 2001
року у Нью-Йорку, терористичних атак на Лондон і Мадрид, погромів у низці європейських міст,
терористичних актів у Норвегії у липні 2011 року, та особливо подій 13 листопада 2015 року в Парижі та
в Кельні в новорічну ніч 2016 року – дедалі більше не лише науковців, а й пересічних громадян стають
критично налаштованими до можливості "діалогу культур" та "єдності у багатоманітності", що і є
сутністю мультикультуралізму.
Як засвідчує європейський досвід, реалізація мультикультурної парадигми на практиці часто
призводить до непередбачуваних наслідків: збільшення частки мусульманського населення в результаті
імміграції до приймаючих країн; виникнення нових загроз національній безпеці держав (тероризм,
екстремізм, кримінальні злочини тощо); виникнення та зростання соціальної напруженості між корінним
населенням та іммігрантами і культурними меншинами та ін. Разом із тим, мультикультуралізм успішно
функціонує на своїй "батьківщині" – Канаді, так само як у Австралії та США.
Незважаючи на неодноразове констатування європейськими політиками того, що мультикультуралізм
"зазнав краху", не всі погоджуються з такою думкою. Хтось так само "хоронить" мультикультуралізм,
інші констатують провальність не мультикультуралізму загалом, а його "старої версії", а дехто говорить
лише про його трансформацію в інші форми культурної взаємодії. Все це є свідченням того, що питання
чи є мультикультуралізм проблемою чи все-таки рішенням, залишається відкритим.
Аналіз останніх досліджень. Мультикультуралізм як явище став предметом дослідження багатьох
наук, зокрема культурології, соціології, політології та філософії. Різні аспекти мультикультуралізму
стали предметом наукового інтересу таких дослідників, як С. Бенхабіб, Б. Беррі, П. Б'юкенен,
Ю. Габермас, Н. Глейзер, М. Ґібернау, У. Кімліка, Ч. Кукатас, О. Куроп’ятник, В. Малахов, Б. Парех,
Т. Саррацин, В. Сахарова, Ч. Тейлор, В. Тішков, Дж. Фрідман, А. Шлезінгер-молодший та ін.
Мета статті: охарактеризувати джерела концепції мультикультуралізму та з’ясувати їхню сутність.
Виклад основного матеріалу. При розгляді концепції мультикультуралізму складнощі виникають
вже при спробах визначити саме поняття. Якщо проаналізувати визначення цього терміну різними
дослідниками, то виявиться, що кожен з них вкладає в нього власний зміст. Мультикультуралізм
ототожнюється як з етнічною, конфесійною, мовною диференційованістю суспільства, так із комплексом
конкретних політичних засобів, які використовуються державою з метою підтримки культурної
різноманітності. Паралельно існує велика кількість підходів до подібних визначень. Так, російський
дослідник В. Тішков пропонує таке визначення: "…мультикультуралізм – доктрина, яка пропагується
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владою тієї чи іншої країни, і ставить за мету гармонізацію взаємодії між різними етнічними і расовими
складовими держави на основі спільних цінностей при збереженні культурної автономії громад" [1: 245].
Американський дослідник Н. Глейзер у праці "Ми всі тепер мультикультуралісти", спираючись на досвід
США, визначає це поняття таким чином : "Мультикультуралізм – це певна позиція, яка відкидає
асиміляцію та теорію "плавильного казана" як винахід домінуючої культури, і на противагу цьому надає
перевагу таким метафорам, як "миска з салатом" чи "славна мозаїка", в якій кожен етнічний елемент
культивує свої відмінності" [2: 10].
Аналізуючи дефініції мультикультуралізму, доцільно звернутись до визначення вітчизняної
дослідниці А. Колодій : "…мультикультуралізм – це принцип етнонаціональної, освітньої, культурної
політики, яка визнає і підтримує право громадян зберігати, розвивати та захищати усіма законними
методами свої (етно)культурні особливості, а державу зобов’язує підтримувати такі зусилля громадян"
[3: 7].. Дослідниця зауважує, що поняття мультикультуралізм інколи відлякує українських науковців
своїм "іноземним" звучанням, оскільки природнішими для української мови є поняття культурна
різноманітність, багатокультурність, полікультурність. Та хоча "вони – безперечні синоніми один до
одного, але "мультикультуралізм" ми ставимо дещо осторонь – як близьке, але дещо специфічне поняття.
Як і всякий "-ізм" воно означає, по-перше, ідеологічну доктрину та принцип політики, яка ґрунтується на
цій доктрині; а по-друге, ним позначають історично конкретне явище, що виникло в певний час і в
певних країнах" [3: 8].
Узагальнюючи існуючі підходи у визначенні мультикультуралізму, можна погодитись із російським
дослідником О. Куроп’ятником, який у монографії "Мультикультуралізм : проблеми соціальної
стабільності поліетнічних суспільств", пропонує розглядати це поняття на трьох рівнях :
– демографічному або дескриптивному, сутність якого полягає в описі змін демографічних і
етнокультурних параметрів національних спільнот, що відбуваються як внаслідок внутрішніх, так і
зовнішніх причин. Найважливішою з них є міграція, в результаті якої мультикультуралізм як на
інституційному, так і на буденному рівнях інколи розглядається як політика інтеграції мігрантів до
приймаючого суспільства;
– ідеологічному, в межах якого обговорюються варіанти національних ідеологій, наприклад,
поліетнічного націоналізму в Австралії, культурної комунікації, міжкультурного взаєморозуміння,
відповідності та відмінностей цінностей, норм етнокультурних спільнот, що взаємодіють між собою,
національних меншин і національної більшості;
– політичному, який передбачає практичне вирішення питань політичної і культурної рівноправності
національних меншин і більшості, реалізації програм підтримки та соціального захисту меншин [4: 8].
Мультикультуралізм має як практичний, так і теоретичний виміри. Ця концепція виявилась
результатом гострих дискусій поміж науковців, зокрема дискусій між групами лібералів та
комунітаристів, які в середині 1980-х років протиставляли один одному різні погляди на те, що є
справедливість і як має бути влаштоване суспільство для його гармонійного функціонування і розвитку.
На сьогодні ця дискусія не вичерпала себе у повній мірі.
Отже, поняття "мультикультуралізм" є досить багатогранним. Як слушно зазначає М. Хом’яков,
мультикультуралізм – "це не тільки і не просто особлива політика, спрямована на тактичне врегулювання
питань, пов'язаних з міграційними потоками, вимогами корінних народів або нових релігійних і
культурних спільнот – це ціла політична філософія, або, висловлюючись словами Пола Келлі, "новий
"ізм"", політична ідеологія" [5: 74].
Перш ніж перейти до комунітаризму як філософського напрямку, який став основним підґрунтям для
виникнення "мультикультурних" тенденцій, слід коротко охарактеризувати основні постулати
лібералізму як теорії, проти багатьох положень якої виступили комунітаристи. Науковців, які стали
учасниками подібних дискусій, об’єднувало те, що вони вважали за потрібне висловитись (схвально або
критично) стосовно концепції відомого політичного філософа, автора славнозвісної "Теорії
справедливості" Джона Ролза. Вчений виокремив своєрідну систему категорій, яку інші філософи взяли
за відправну точку у своїй аргументації.
Розпочинає свою працю Дж. Ролзз акцентуванням на важливості справедливості як найвищої
цінності : "…закони та інститути, які б вони не були ефективні та успішно влаштовані, повинні бути
реформовані або ліквідовані, якщо вони несправедливі" [6: 19]. Вчений подає гіпотетичну ситуацію, якої
в суспільних утвореннях поки не існує, і раціональні індивіди (ще позбавлені тих знань, які могли б
зробити їх упередженими), домовляються про "правила гри", тобто встановлюють принципи
справедливості. Наслідком такої гіпотетичної ситуації мало б стати прийняття двох принципів
справедливості, які виокремлює Дж. Ролз. Перший – принцип рівної свободи (йдеться про права і
свободи, якими в жодному разі не можна знехтувати). Другий – принцип чесної рівності можливостей
(примноження багатств окремих індивідів допустиме лише у тому випадку, якщо наслідком цього
примноження є добробут всіх членів спільноти). Однак, не зовсім зрозуміло, чому вчений настільки
впевнений у тому, що учасники приймуть саме ці два принципи, на чому й наголошували деякі критики
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концепції в подальших дискусіях. Згодом, на думку Дж. Ролза, прийняті в результаті своєрідного
"договору" зазначені принципи мають стати основою"суспільних інституцій", в тому числі й
законодавства.
Заснована на індивідуалізмі, раціональності та пріоритетності права над благом, ця концепція
викликала обурення у групи вчених, які відстоювали визначальну роль "общинного ідеалу" над
індивідуалізмом та егоїзмом людини у Дж. Ролза. Згодом їх об’єднали у напрям політичної філософії під
назвою "комунітаризм". Термін "комунітаризм"походить від англійського слова "community", яке
перекладається як "громада", "спільнота". До числа найбільш відомих комунітаристів належать
американські філософи А. Макінтайр, М. Сендел, канадський філософ Ч. Тейлор та інші. Дотримуючись
різних філософських поглядів, вони висунули дуже близькі за духом критичні аргументи проти
лібералізму Дж. Ролза. Узагальнене уявлення про сутність комунітаризму сформулював С. Чукин у праці
"Ю. Габермас versus А. Макинтайр : к вопросу об основаних современного философствования".
Дослідник уважає, що комунітаристи виходять з того, що існують численні людські об'єднання, утворені
на самих різних підставах : професії, культурі, релігії, мові та ін. "Велике суспільство" складається з
безлічі співтовариств, або під-товариств, і, отже, повна ідентифікація суспільства можлива тільки через
ідентифікацію цих під-товариств. У цих спільнотах другого ступеня чітко й виразно виражено відчуття
"Ми". Якщо лібералізм орієнтований на ідентифікацію "великого суспільства", то комунітаризм
говорить, що ця ідентифікація неможлива без розуміння локальних груп, під-товариств, що складають
суспільство в цілому.
Загалом, дебати між ліберальним та комунітарним напрямками виявились лише продовженням тих
протилежних за змістом ідей, які мають глибокі історичні корені й, фактично, лише видозмінюються і
трансформуються, але суть залишається однаковою.
Розглянемо концепції найбільш авторитетних представників, ідеї яких близькі до комунітаризму,
насамперед, канадського філософа Ч. Тейлора. У своєму есе "Політика визнання" філософ виклав
фундаментальні основи, на яких базуються його подальші розмірковування про проблему
мультикультуралізму. Суть їх зводиться до розуміння потреби у визнанні як фундаментальної потреби
людини (втіленням політики визнання, власне, і є підтримка культурного розмаїття –
мультикультуралізм). Необхідність визнання, в свою чергу, породжує проблему ідентичності, під якою
Ч. Тейлор розуміє усвідомлення людиною того, ким вона є [7: 9]. Мультикультуралізм для Ч. Тейлора і є
своєрідною формою самоствердження. Йдеться не лише про індивідуальне визнання, а й про визнання
оригінальності, своєрідності різноманітних груп, оскільки особистість існує лише як частина певного
культурного утворення. Ч. Тейлор виокремлює два види політики – універсальної гідності та політику
відмінності, протилежність між якими очевидна : не зважання на відмінності у першому випадку та їх
визнання, і, відповідно, диференційоване ставлення у другому. Універсалісти критикують прибічників
"партикуляризму" за порушення принципу не дискримінації, ті ж, в свою чергу, відповідають
звинуваченнями у гомогенізації. Ч. Тейлор досить слушно зауважує, що ліберальні демократії (що
послуговуються принципом універсальної гідності) не є такими вже сліпими до відмінностей, як вони
про це заявляють. Вони також уособлюють в собі певний тип культури, заснованої на тих же
християнських цінностях. З цим важко не погодитись, адже вкоріненість у свідомості носіїв ліберальнодемократичних цінностей ідеалів Просвітництва з акцентом на раціональність та вже згадуваних
християнських догм не сприяє репутації західних демократій як нейтральних країн. Своєрідний
висновок, до якого дійшов Ч. Тейлор в ході своїх роздумів про співіснування різних культур, може бути
сформульований наступним чином : "…оскільки справедлива переоцінка справжньої вартості всіх
культур є можливою (хоча б у принципі), то справедливо буде вимагати як невід’ємного права
(лібералізм – це дискурс права) лише попереднього припущення, що вартість різних культур може бути
рівною, а також неупередженого дослідження, яке має дати цим культурам справедливу (істинну)
оцінку" [8: 274]. Проте, можливість такого "неупередженого" аналізу є досить сумнівною і його нюансів
Ч. Тейлор не розкриває.
У статті "Непорозуміння : дебати між лібералами та комунітаристами" Ч. Тейлор пропонує, на його
погляд, адекватніші терміни для позначення цих двох феноменів – "атомізм" і "голізм". Вчений
стверджує, що чітке розмежування на протилежні полюси у зазначеному випадку не є обов’язковим,
можуть існувати як атомісти-індивідуалісти, так і голістичні індивідуалісти, до яких він відносить себе :
"Вони репрезентують ту течію суспільної думки, прибічники якої повністю усвідомлюють (онтологічну)
соціальну зумовленість людських вчинків, водночас високо оцінюючи свободу та індивідуальні
відмінності" [9: 549]. В цій статті він розвиває тематику тих проблем, які ігнорує лібералізм: кожен має
власну концепцію життя та життєвий план, загальноприйнятого поняття блага не існує, адже якби
спільнота підтримувала б ту чи іншу концепцію "хорошого життя", було б неможливо уникнути
дискримінації стосовно тих, хто таку концепцію не сприймає : "Головною етикою ліберального
суспільства є радше етика права, ніж благо" [9: 550]. Відтак, проблемою процедурного лібералізму є
відсутність поняття про спільне благо. Комунітаристи ж виступають за об’єднання, ідентифікацію себе з
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державою. Отже, загальним благом може виступати почуття патріотизму : "патріотизм передбачає
більше, ніж поєднання моральних принципів: він є всезагальною відданістю окремій історичній
спільноті. Дбати про нього і підтримувати його має бути спільною метою, і це щось більше, аніж
консенсус щодо правління права" [9: 564]. Комунітаристи, таким чином, апелюють до почуття
патріотизму як доказу наявності колективного духу та лояльності до спільноти, що зазвичай ігнорується
лібералами. Ч. Тейлор, наводячи як приклад Вотергейтський скандал у США (країни, побудованої, як він
зазначає, на началах процедурного лібералізму і, відповідно, індивідуалізму), зауважує, що громадяни
відреагували на ці події з осудом, не керуючись власними інтересами та життєвими планами; як
раціональні істоти, їх об’єднало дещо більше, подібне до почуття патріотизму. Аналізуючи практику
головним чином США та Канади, Ч. Тейлор пропонує пошуки подібної спільної ідентичності на основі
спільних цінностей, яка б об’єднала спільноту воєдино.
Певний внесок у розвиток теорії мультикультуралізму зробив У. Кімліка, автор "Сучасної політичної
філософії" та низки праць, присвячених проблемам лібералізму, міграції та мультикультуралізму. У
зазначеній праці дослідник констатує, що акценти у дебатах між лібералами та комунітаристами,
порівняно з 80-ми роками ХХ ст., дещо змістились – якщо раніше у центрі уваги науковців була
проблема справедливості, то нині увага фокусується на проблемах політичного характеру. У. Кімліка
вважає, що мультикультуралізм передбачає "політизацію етнічності". Тому будь-які заходи, які
підвищують значущість етнічності в суспільному житті, є такими, що підривають єдність. Як і Ч. Тейлор,
У. Кімліка визнає, що існування індивіда багато в чому зумовлюється належністю до певної спільноти,
як і те, що ліберально-демократичні держави не можуть залишатись нейтральними до етнічної
різноманітності. У. Кімліка трактує мультикультуралізм як інтегративну модель, адже мігранти, на його
думку, переїжджають до розвинених країн в основному через економічні причини, тому немає сумнівів в
їх зацікавленості в інтеграції заради власної успішності. У праці "Лібералізм та права меншин" він
намагається довести, що принципи лібералізму сумісні з диференційованим ставленням до національних
меншин [10: 144]. Отже, свобода вибору як одна з основних цінностей лібералізму не може бути
реалізована поза належністю до певної культури. Крім того, порушується і принцип справедливості,
якщо більшість нав’язує меншості свою волю і ставить її у менш вигідне положення (а така ситуація є
неминучою, оскільки ліберальні системи, знову-таки, не є нейтральними за своєю суттю). Однак, при
визнанні деяких прав за національними меншинами вступають в дію певні обмеження, оскільки
лібералізм не може захищати неліберальні за своєю суттю права.
Логічно, що прихильники лібералізму, з його акцентом на індивідуальних правах, обґрунтовують
критичне ставлення до мультикультуралізму. Так, Б. Беррі, полемізуючи із прихильниками концепції
мультикультуралізму, піддає її різкій критиці, вважаючи, що ліберальна держава не може проявляти
толерантність у ставленні до неліберальних елементів. Це означає, що держава повинна взяти на себе
відповідальність за освіту дітей, щоб культурні чи релігійні спільноти не насаджували майбутньому
поколінню хибні ідеї. Вона повинна також гарантувати дотримання прав жінок у сімейних відносинах і
не допускати, щоб культурні меншини дискримінували тих, хто залишає подібні групи. Мультикультурні
політики не можуть бути запропоновані на підставі вимог справедливості. Мультикультуралізм, на
думку Б. Беррі, є попросту небезпечним, оскільки фрагментує суспільство, руйнує його солідарність та
відволікає від реальних проблем, більшість яких жодним чином з культурою не пов’язана.
Несправедливість мультикультуралізму пов'язана з тим, що, по-перше, ним порушується принцип
рівності можливостей, і, по-друге, культурним спільнотам дається занадто багато прав відносно своїх
індивідуальних членів [5: 86].
Що ж стосується трактувань мультикультуралізму як співіснування різноманітних культурних
спільнот, де вихідним пунктом є саме поняття "культура", то наведемо позиції деяких дослідників. Так,
на думку Б. Пареха, люди в будь-якому разі є носіями певної культурної ідентичності. Ці культури
певною мірою є обмеженими, тому вони мають взаємодіяти і збагачуватись. Відповідно, культура за
своєю суттю є діалогічною. Крім того, окрема культура не є внутрішньо цілісна, а множинна – може
містити в собі значну кількість традицій різного характеру. Політичні наслідки концепції Б. Пареха такі –
жодна з культур не може претендувати на універсальність, загальнозначущість, нав’язувати власне
розуміння дійсності представникам інших культур. Єдиний спосіб співіснування культур – підтримка
культурного діалогу в суспільстві, передумова цього – сукупність ліберальних прав і свобод та їх
гарантування державою. Мультикультурна спільнота, за його словами "плекає індивідів, їх права та
свободи, а також інші великі ліберальні, моральні й політичні цінності, всі вони є невід’ємними від
культури діалогу. І вона насичує не статичний геттоподібний, а інтерактивний та динамічний
мультикультуралізм" [11: 36].
Між "двох вогнів", де, з одного боку, прихильники нейтральності держави до культурного
плюралізму, коли будь-які відмінності залишаються у приватній сфері, а з другого, –
мультикультуралісти з їх фрагментацією соціуму на відносно ізольовані групи, які покликані існувати
пліч-о-пліч, опинилась і дослідниця С. Бенхабіб. У праці "Домагання культури: рівність та
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різноманітність у глобальну еру" вона намагається з’ясувати, якою мірою принципи
мультикультуралізму сумісні з уявленнями ліберальної спільноти про свободу та рівність, і уникнути
схиляння до одного з вищезгадуваних полюсів. За своєю природою культури, на її думку, є
неконфліктними, але оскільки для людей характерні оціночні судження про оточуючий світ, то культури
формуються через протиставлення одна одній, і, відповідно, є знаком диференціації у соціумі. Чим
інтенсивніші взаємодії між культурами, тим більший і конфліктний потенціал цієї взаємодії [12: 47].
Дослідниця трактує культуру не як щось цілісне і навіки притаманне певній спільноті, а як дещо
"плюральне". Саме інституціоналізація культурних груп породжує питання мультикультуралізму, за
якого, фактично, особистісна ідентичність підміняється груповою, і на культурній основі формуються
вже "домагання" політичного характеру. На відміну від Б. Пареха, С. Бенхабіб критикує
мультикультуралізм. Його небезпека, на її думку, в тому, що принципи лібералізму (головним чином,
моральна автономія особистості), які є сутнісною основою західних демократій, приносяться у жертву
заради вимог певних релігійних, етнічних, культурних спільнот. В результаті порушується принцип
рівності, оскільки ці групи наділяються особливими правами. Вона пропонує розрізняти політичну і
приватну сфери (дворівневий підхід, співзвучний із підходами Дж. Ролза та Б. Беррі). Політична сфера,
на відміну від приватної, повинна бути культурно нейтральною, тут немає національної належності, а є
лише громадяни. С. Бенхабіб міркує про діалектику цих двох сфер і виступає за організацію їх коректної
взаємодії. Вона це називає "деліберативна демократія", або дорадча демократія, де все засноване на
діалозі [12: 177]. Тобто, члени громадянського суспільства, автономного щодо держави, грубо кажучи,
збираються разом і у формі дискусії обговорюють питання організації співжиття у приватній сфері,
сперечаються про життєві стилі та цінності, шукають компроміс. З впевненістю С. Бенхабіб у тому, що в
конкуренції систем цінностей, перемогу отримають обов’язково цінності ліберальні, оскільки вони є
універсальними, навряд чи б погодились носії інших цінностей.
Комунітаризм, що сформувався як опозиція до лібералізму, незважаючи на різні погляди та
трактування комунітаристами одних і тих же питань, об’єднує беззаперечне визнання так званої
"соціальної зумовленості" або "соціальної тези". У цьому контексті зв'язок комунітаризму з
мультикультуралізмом є очевидним – якщо ідентичність людини зумовлена соціально, то доцільно
розрізняти самоідентифікацію однієї людини як члена певної групи від самоідентифікації іншої.
Відповідно, "сліпий до відмінностей" лібералізм, що встановлює лише спільні та однакові для всіх права,
не враховує особливостей різних груп,які є значущими для людської індивідуальності (про яку
лібералізм так турбується) – і в цьому сенсі є несправедливим. Звідси логічний висновок –публічна
політика має бути диференційованою у відповідності з прагненнями культурних спільнот. Водночас
можна погодитись і з думкою Т. Волкової, яка зазначає, що мультикультуралізм не тотожний лише
комунітаризму, він є продуктом поєднання різних підходів. Тому окрім концепції визнання культурної
різноманітності, мультикультуралізм є синтезом ідей лібералізму та комунітаризму, він втілює в собі
комунітаристське прагнення до об’єднання і ліберальне розуміння особистості та терпимість до
Іншого [13: 254].
Отже, мультикультуралізм у філософському плані не є цілісною теорією. Одні з дослідників
намагаються зберегти лібералізм, говорячи при цьому про необхідність уваги до меншин (що є вихідним
пунктом, зокрема, концепції У. Кімліки), інші прагнуть подолати обмеженість лібералізму, вбачаючи в
ньому небезпеку універсалізації цінностей домінуючої в суспільстві культури (Б. Парех). Відтак, і
ліберальний, і комунітарний підходи збігаються у стратегічних цілях – побудові справедливого та
стабільного суспільства, але відрізняються за тактичними засобами такої побудови.
Прихильник компромісного підходу до співвідношення лібералізму та комунітаризму М. Уолцер,
розмірковуючи про співвідношення суспільного та індивідуального, підкреслює особливу роль держави
та політики у розв’язанні цих суперечностей. Мислитель уважає, що якщо ми хочемо домогтися
зміцнення як спільноти, так й індивідуальності, аби слугувати спільним інтересам, нам слід діяти на
політичному рівні, щоб зробити цей процес ефективним. Відцентрові сили культури й егоїзму взаємно
корегуватимуться лише тоді, коли корекція запланована. Необхідно прагнути до рівноваги між ними.
М. Уолцер констатує, що ми не зможемо бути послідовними захисниками мультикультуралізму чи
індивідуалізму, не зможемо бути або просто членами общини чи лібералами, або лібералами, або
модерністами чи постмодерністами, але ми маємо бути і тим й іншим, як того вимагає
рівновага [14: 128].
Однак, загалом існують ті риси, які є спільними для культурно-філософських концепцій
мультикультуралізу. Можна погодитись з С. Погорельською, яка стверджує, що концепція
мультикультуралізму виходить з трьох постулатів: 1) кожен член суспільства має етнічно зумовлену
культурну належність; 2) кожна культура заслуговує на повагу; 3) культурний плюралізм суспільства
потребує державної підтримки [15: 83].
Дослідники проводять також паралелі між ідеологічною наповненістю мультикультуралізму та
консерватизмом. Очевидним є зв'язок мультикультуралізму з традиціями, культурою, мораллю –
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традиційними цінностями консерваторів : "В ідеологічному контексті мультикультуралістська доктрина
консервативна за своєю суттю. Консерватизм полягає в ідеї збереження самобутніх культурних утворень,
що зникають приблизно так само, як і види флори й фауни. В цьому аспекті людство стоїть перед
вибором – або і зручна і така, що природно розвивається уніфікація у межах глобалістського проекту, або
складна і така, що важко втілюється у життя концепція мультикультуралізму" [16: 45].
Отже, в ідеологічному плані мультикультуралізм синтезує ідеї багатьох, іноді протилежних напрямків
філософської думки.
Висновки. Існує низка підходів до мультикультуралізму, які розкривають різні аспекти цього
поняття. У теоретичному плані мультикультуралізм є складною теорією, що містить в собі елементи
іноді протилежних напрямків філософської думки. Ця концепція є своєрідним синтезом дискусій між
прихильниками класичного лібералізму з його акцентом на індивідуальних правах та комунітаризму,
представники якого визнають певні права за спільнотами (в тому числі й етнічними). З цих дискусій і
започатковується осмислення та оформлення мультикультуралізму в певну концепцію, хоча вона так і не
набула загальноприйнятої форми. Комунітаризм підкреслює взаємодію соціального середовища та
уявлень індивідів про самих себе, тоді як лібералізм має справу з атомізованим індивідом, штучно
вирваним з його соціального оточення. Ліберали акцентують на універсалізмі та рівності індивідів перед
законом, комунітаристи – на партикуляризмі та необхідності визнання прав меншин як особливої умови
справедливості.
Крім дискусій між лібералами та комунітаристами, робились спроби осмислення
мультикультуралізму через поняття "культура", аналізуючи її сутність, зв'язок з ідентичністю як
необхідною умовою існування індивіда та "плюральністю".
Всі ці дискусії були і залишаються лише втіленням одвічної проблеми – як поєднати права індивіда та
права колективних спільнот, які досить часто вступають у суперечність, і чи можливе таке поєднання.
Мультикультуралізм у цьому сенсі є продуктом поєднання ліберальних та консервативних принципів, з
одночасною повагою до прав людини та прив’язкою до культури і традицій спільноти.
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Пидскальна О. М. Мультикультурализм как философская концепция.
В статье рассматривается мультикультурализм как философская концепция. Анализируется ряд
подходов в определении мультикультурализма, раскрывающих различные аспекты этого феномена.
Доказано, что концепция мультикультурализма является своеобразным итогом дискуссий между
сторонниками классического либерализма с акцентом на индивидуальных правах и коммунитаризма,
представители которого признают определенные права за сообществами. Раскрываются также
подходы, были сделаны попытки осмысления мультикультурализма через понятие "культура", исследуя
ее сущность, связь с идентичностью как необходимым условием существования индивида и
"плюральность".
Ключевые слова: мультикультурализм, глобализация, интеграция, миграция, либерализм,
коммунитаризм, культура.
Pidskalna O. M. Multiculturalism as a Philosophical Concept.
Today most of the world is a multiethnic, which in turn creates a number of problems related to cultural
plurality and heterogeneity of the communities. Globalization processes, while integrating and unifying the
international community, at the same time meet resistance from local communities who are trying to preserve
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their own cultural identity. Under the influence of globalization trends cause mass migration, resulting in the
developed countries of North America and Western Europe having more and more "mosaic" community of
different ethnic, cultural and religious dimensions. Therefore, the relevance of reconciling the interests of
different cultures and building a stable, non-conflict society increases. Implementing the practice of
multicultural paradigm leads to: increase the proportion of the Muslim population as a result of immigration to
the host countries; the emergence of new threats to national security (terrorism, extremism, crimes, etc.); the
emergence and growth of social tension between immigrants and the indigenous population and cultural
minorities and others. All this is the evidence that the question whether multiculturalism is a problem or a
solution still remains open. Equally important is the study of the sources of multiculturalism and disclosure of
their essence.
Various aspects of multiculturalism is the subject of scientific interest to researchers such as S. Benhabib,
B. Berry, P. Buchanan, J. Habermas, N. Glaser, M. Gibernau, W. Kimlika, C. Kukatas, A. Kurop'yatnyk ,
V. Malakhov, B. Pareja, C. Taylor, V. Tishkov, J. Friedman and others. The historical and comparative methods
are used in the article.
The article proves that the concept of multiculturalism is a kind of the discussions between the proponents of
classical liberalism with an emphasis on individual rights and communitarianism, whose members recognize
certain rights for communities. Also the approaches are revealed that attempted understanding of
multiculturalism through the concept of "culture", exploring its essence, the relationship of identity as a
necessary condition for the existence of the individual and "plurality".
Key words: multiculturalism, globalization, integration, migration, liberalism, communitarianism, culture.

120

Філософські науки. Випуск 1 (82).

УДК 348.41:261.5
В. М. Попович,
кандидат філософських наук, доцент
(Запорізький національний технічний університет)
popovic.vasil@rambler.ru
ORCID:0000-0002-9288-3765
ДУХОВНІ ЦІННОСТІ ЯК ОСНОВА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯ (В КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО
ПІДХОДУ В СИСТЕМУ БОГОСЛОВСЬКОЇ ОСВІТИ)
Структурні і змістові перетворення в системі підготовки служителів Церкви вимагають нових і
якісних підходів, які б відповідали принциповим положенням Болонського процесу і єдиного
європейського освітнього простору, серед яких компетентнісний підхід в духовній освіті займає
особливе місце. В статті розглянуто проблему виділення ключових компетентностей майбутніх
священнослужителів. Особливу увагу приділено визначенню структури морально-етичної
компетентності майбутнього священнослужителя, основою якої виступають духовні християнські
цінності.
Ключові слова: богословська освіта, компетентнісний підхід, компетентність, морально-етична
компетентність, моральна свідомість, духовні цінності.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Питання релігійної духовності, християнської етики,
впливу християнства на сучасний моральний стан суспільства є предметом широкого обговорення в
сучасній українській релігієзнавчій літературі. Йдеться про необхідність виокремлення релігійноціннісної проблематики як такої, що має самостійне наукове значення, а також осмислення природи
християнських цінностей, розуміння і пояснення їхньої сутності, визначення основних характеристик і
форм існування, структурних рівнів організації і закономірностей розвитку. Особливого значення
набуває вивчення структури ціннісної і моральної свідомості студентів вищих духовних навчальних
закладів, майбутніх священнослужителів в контексті впровадження компетентнісного підходу в систему
православної богословської освіти.
Змістові перетворення в системі підготовки служителів Церкви вимагають нових і якісних підходів,
які б відповідали принциповим положенням Болонського процесу і єдиного європейського освітнього
простору, серед яких компетентнісний підхід в духовній освіті займає особливе місце, що актуалізує
питання виділення ключових компетентностей священнослужителів, серед яких особливе місце займає
морально-етична компетентність.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Компетентнісний підхід в системі вищої освіти у
контексті гармонізації, гуманізації особистості на основі морально-етичних цінностей є предметом
наукового дослідження вітчизняних науковців – І. Драча, П. Бачинського, Г. Гаврищак, І. Гудзик,
Т. Гудкової, Н. Дворнікової, Н. Фоменко та інших. Серед російських вчених треба виділити М. Авдєєву,
В. Болотова, Е. Бондаревську, В. Введенського, А. Войнова, Г. Дмитрієва, І. Зимньої, К. Митрофанова,
В. Сєрікова, О. Соколової, Е. Тетюниної, А. Хуторського та інших.
Як методологічна основа забезпечення цілей, змісту і якості вищої освіти компетентнісний підхід
розглядається значною частиною зарубіжних дослідників, серед яких найбільш відомі: С. Адам,
А. Бермус, Дж. Боуден, М. Лейтер, С. Маслач, А. Мейхью, Дж. Равен, Р. Стенберг, Е. Тоффлер, Р. Уайт,
Дж. Б. Форсайт, Р. Хайгерті, Дж. Хедланд, Е. Шорт та інші.
Впровадженню компетентнісного підходу в систему православної богословської освіти присвячена
досить незначна низка наукових праць, хоча на сучасному етапі модернізації системи богословської
освіти слід відзначити посилення уваги до цієї проблеми з боку науковців і духовенства.
Формулювання цілей статті. Мета дослідження – розглянути проблему визначення структури
морально-етичної компетентності священнослужителя, основою якої виступають духовні християнські
цінності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Компетентнісний підхід виступає інноваційним засобом
реформування і модернізації сучасної системи вищої світської і духовної освіти. Особливого значення
набуває компетентнісний підхід в контексті реформування православної богословської освіти
(інкорпорація в національну систему освіти і Болонський процес), що породжує низку проблем із
визначенням ключових компетенцій випускника вищого духовного закладу.
Як вважають В. Бедь (архим. Віктор) і М. Артем'єва, цілеспрямоване входження України у світову
спільноту модернізації міжнародного порядку в контексті визначених пріоритетів майбутнього
світоустрою вимагає від організаторів вищої освіти поетапно реалізовувати складові наявної
мегасистеми цілісного освітнього простору, де виразною ознакою її змісту є розбудова на
компетентнісно-орієнтованій основі [1].
© Попович В. М., 2016
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Згідно з визначенням Міжнародного департаменту стандартів для навчання, досягнення та освіти
(International Board of Standards for Training, Performans and Instruction) поняття компетентності
визначається як спроможність кваліфіковано здійснювати діяльність, виконувати завдання або роботу.
При цьому поняття компетентності містить набір знань, навичок та відносин, що дають змогу
особистості ефективно здійснювати діяльність або виконувати певні функції, спрямовані на набуття
певних стандартів у галузі професії або виду діяльності [2]. Експерти визначають поняття
компетентності (competency) як здатність успішно задовольняти індивідуальні та соціальні потреби і
виконувати поставлені завдання. Кожна компетентність побудована на комбінації (поєднанні)
взаємовідповідних пізнавальних ставлень та практичних навичок, цінностей, емоцій, поведінкових
компонентів, знань і вмінь, усього того, що можна мобілізувати для активної дії.
Таким чином, поняття ''компетентність'' визначає здатність особистості ефективно здійснювати
складні поліфункціональні, поліпредметні і соціокультурно орієнтовані види діяльності, основними
характеристиками якої є: багатофункціональність, універсальність, надпредметність, об’ємність,
інтелектуальна насиченість, дієвість, соціальність, духовність. Як системний об’єкт, компетентність має
в складі взаємопов’язані і взаємообумовлені компоненти:
– когнітивно-пізнавальний компонент (набуті поліпредметні знання, уміння і навички; здатність
засвоювати нові знання і формувати уявлення про навколишній світ; здатність відтворювати в свідомості
образ світу і алгоритм діяльності з метою його перетворення; здатність екстраполяції образу і результату
діяльності відповідно набутих знань і досвіду тощо);
– емоційно-оцінювальний компонент (здатність адекватного емоційного реагування на проблемну
ситуацію; здатність до морально-етичного і духовного саморозвитку і самореалізації; сформованість
ціннісно-смислової сфери особистості тощо);
– поведінковий компонент (мотиваційно-вольові можливості особистості; здатність до мобілізації
відповідних ресурсів, необхідних для активної дії тощо).
На нашу думку, можна виділити три групи ключових компетентностей в православній богословській
освіті: компетентність в області богословських знань, морально-етична компетентність, соціальна /
громадянська компетентність. Стисло охарактеризуємо основні групи компетентностей майбутніх
священнослужителів:
1) компетентність в області богословських знань включає в себе компетенції в предметних,
теоретичних і операційних (виконання релігійно-культових дій – богослужбова та гомілетична практика)
сферах богослов’я; підготовку до місіонерської діяльності тощо;
2) морально-етична компетентність – висока моральна розвиненість особистості священнослужителів,
формування моральної і ціннісної свідомості, усвідомлення і прийняття духовних і християнських
цінностей;
3) соціальна / громадянська компетентність – сформованість суспільно-громадської позиції
священнослужителя як члена суспільства і громадянина, компетенції в сфері соціального служіння і
соціальної роботи, обізнаність в актуальних соціальних питаннях і ставленні до них Церкви.
Отже, однією з ключових компетентностей, які набувають майбутні священнослужителі, є моральноетична компетентність, яка виражається у високій моральній розвиненості особистості
священнослужителів, формуванні моральної і ціннісної свідомості, усвідомленні і прийнятті духовних і
християнських цінностей. Формування морально-етичної компетентності священнослужителя пов’язана
із моральним вихованням і розвитком в контексті православної християнської традиції, формуванням
християнської моральної свідомості.
Визначення структури морально-етичної компетентності пов’язано з поняттям ''моральна свідомість і
самосвідомість''. Структурним утворенням морального розвитку особистості виступає моральна
свідомість. Так, А. Малихін (на основі аналізу різних підходів вчених до визначення структури
моральної свідомості) виділяє такі її структурні компоненти, характерні для кожного із підходів:
когнітивний: моральні уявлення; моральні поняття; моральні знання; світоглядний: моральні
переконання; моральні ціннісні орієнтації; ставлення, інтерес до моральних проблем; поведінковий:
моральний мотив; моральні стосунки; емоційний: моральні почуття [3]. Важливим елементом і поняттям
моральної свідомості є ціннісна орієнтація як здатність моральної свідомості постійно за різних обставин
спрямовувати думки й дії людини на досягнення певної моральної мети і результату. Моральні цінності –
це інтегральне утворення моральної свідомості, яке включає в себе моральні норми, оцінки, уявлення,
поняття, принципи, ідеали, що тісно пов’язані з мотивами і потребами та забезпечує спрямованість
свідомості особистості на досягнення вищих моральних цілей, які регулюють поведінку на основі добра і
зла.
Отже, моральний розвиток особистості – це процес реалізації моральних вимог, що здійснюється
через протиборство добра й зла і виступає як реальна моральна діяльність особистості, основними
компонентами якого є: ціннісно-мотиваційний, інформаційно-пізнавальний і поведінковорезультативний. Тобто, моральний розвиток особистості представляє собою складний стадіальний
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процес, пов’язаний із формуванням пізнавального, емоційного і поведінкового компонентів моральної
свідомості. Таким чином, саме моральний розвиток особистості священнослужителя через прийняття
духовних християнських цінностей і є основою формування морально-етичної компетентності майбутніх
священнослужителів в процесі отримання богословської освіти (як одне з головних завдань – виховання
пастиря і священника).
Основним релігійним чинником формування і розвитку сучасного українського суспільства
виступають християнські духовні цінності, незважаючи на потужний вплив глобалізаційних і секулярних
процесів. Усвідомлення і засвоєння духовних цінностей пов’язано з осмисленням особистістю, групою
чи суспільством мети і змісту своєї діяльності в аспекті постановки й вирішення різноманітних завдань.
Тобто, духовні цінності виступають як специфічні сенсоутворюючі джерела існування людини. Так, за
С. Черепановою, духовні цінності – продукти духовної діяльності, значимість яких не зменшується і не
зникає внаслідок їх відтворення. Авторка виділяє життєво важливі функції духовних цінностей, властиві
історії кожного народу, – консолідуюча, інтегративна, комунікативна, естетична, морально-етична,
символічна [4].
Як зазначає П. Дулін, релігійно-філософські системи минулого розробили й сформували інтегральні
та універсальні загальнолюдські духовні цінності (чесність, співчуття, відповідальність, сердечність,
доброчесність, законослухняність, терпеливість душі, благочестя), що інтегрувалися як універсальні,
тобто такі, які можна правомірно розглядати і як Богом дані, і як достовірно гуманістичні, вистраждані
суспільним розвитком. Їх значення просте і невичерпне – віра, любов, надія, істина, добро, краса,
справедливість, гармонія, порядок, мир, благополуччя і достаток [5]. На думку Е. Помиткіна,
актуальними є наступні духовні цінності: гуманістичні (добро, благодійність); естетичні (краса, гармонія,
досконалість у природі та в людині); екологічні (чистота, збереження планети від екологічної
катастрофи);
цінності
самопізнання
(інтроспекція,
самоспоглядання,
самоусвідомлення);
самовдосконалення (пошук шляхів і методів самопокращення, набуття нових позитивних особистісних
якостей) та цінності самореалізації (розкриття власного особистісного потенціалу в служінні ближнім,
Батьківщині, людству, природі, Богу) [6].
Оскільки духовність – це ціннісний механізм буття людини, тому базовий характер для її розуміння
має християнська триєдність ''Віра – Любов – Надія''. Віра у ній є принципом буття як вічне народження
''внутрішнього'', ідеального в особистості, як рух до Абсолюту, прагнення відновити початкову єдність
Богоподібної людини з Творцем, зустрітися з Ним, як спосіб подолання, загрози відносності, яка вічно
тяжіє над суб’єктом, як шлях формування в людині того, чого не може відмінити смерть. Звідси – корені
віри в соціально-історичний досвід, високе покликання, багатогранний талант і творчі можливості
українського суспільства.
Любов – це засіб подолання самотності й переживання унікальності іншої особистості, спосіб
переривання ланцюга зла через заміну помсти розуміючою любов’ю, готовою до добровільного
жертовного служіння. Любов – це чинник формування особистості, розвитку її духовності, подолання
повсякденності і виходу до першооснов життя.
Надія – це серцевина християнської духовності. Вона символізує подолання Богозалишеності, це
благодатний настрій духовності переживань, що пом’якшує удари долі або життєві виклики. У терапії
болю і пасивної кінцевості життя надія трансформується у наднадію на можливість неможливого, тобто
дива. У більш широкому плані вона виявляється як позитивне очікування прийдешнього і можливого, як
форма переживання часу і його суб’єктивного очищення, залучення до вічного і піднесення над
хаосом [7].
Розглянемо основні групи християнських цінностей. Перший клас охоплює ті специфічні релігійні
цінності, на яких базується християнство. Вищою цінністю, центром розгорнутої християнської системи
визнається Бог, який виступає в якості абсолютного початку й абсолютного об'єкту аксіологічного
ставлення. У християнстві стверджується первинність Божественного початку. Він лежить в основі
всього буття і сам є безумовним буттям – і в плані метафізичному, і в плані моральному. Бог визнається
як об'єктивно існуюча ідеальна ціль усіх позитивних людських прагнень. Для християнина ніякий аналіз
і зовнішнє спостереження не можуть замінити особисту зустріч із Богом. Тільки вона дає
фундаментальні підстави для створення сенсів і особистісної ціннісної орієнтації.
Наступну групу, що входить у клас специфічних релігійних цінностей, утворюють християнські
цінності-цілі, те, до чого прагне віруюча людина. До них можна віднести Царство Небесне, безсмертя
душі та ін. Фактично, ці християнські поняття визначають генеральну лінію життя, орієнтацію віруючого
на певну систему цінностей, що регулює її життєдіяльність, тобто вирішують питання про сенс життя.
Третя група з класу релігійних цінностей – це цінності-засоби, за допомогою яких християнин прагне
до досягнення певної мети. До цього класу понять відносяться релігійна віра, церковні обряди й ритуали,
чесноти, які приписуються церквою та ін. Ця група цінностей достатньо численна, різнорідна. Саме в ній
спостерігається найбільша розбіжність між різними релігійними течіями й конфесіями. У групу
християнських цінностей-засобів входять обряди й ритуали, які приписує церква. Ритуальна дія є
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формою соціально санкціонованої символічної поведінки і позбавлена утилітарно – практичних цілей.
Ритуальні дії орієнтуються на релігійні символи, міфи, які визначають їх цінність і надають їм сенс.
Останній клас ціннісних понять охоплює реальні ціннісні відношення, цінності життя, які по-своєму
відображають християнство, дають їм свою інтерпретацію, наприклад, цінності праці, шлюбу, природи і
т.ін. Цей клас цінностей досить ретельно відображений в соціальному вченні Православної Церкви.
Православна церква під соціальною доктриною розуміє ''всеохопну концепцію, яка відображатиме
загально-церковний погляд на питання церковно-державних відносин та проблеми суспільства загалом''
[8] або ж ''...довготривалу програму суспільного служіння Церкви, яка спирається на православне
богословське тлумачення становища Церкви в плюралістичному секулятарному суспільстві'' [8: 6]. В цих
визначеннях головний акцент робиться на Церкві як на суб’єкті соціального вчення.
Отже, можна зробити наступні концептуальні висновки. Духовні цінності входять в структуру
особистості, і є смисловими структурами, що виконують орієнтаційні, оцінні і мотиваційні функції
регуляції поведінки індивіда. Їх вплив визначає образ світу особистості і патерни поведінки в соціумі.
Християнські духовні цінності представляють основу слов'янського (зокрема українського) менталітету,
і визначають в значній мірі позицію індивіда у визначенні своєї Я-концепції, яка виявляється у вигляді
відношення до себе, інших людей, навколишнього світу і буттю в ньому.
Духовні цінності як смислові утворення свідомості відображають три аспекти Я-концепції:
1) когнітивний (усвідомлення простору і часу, історичності, цільової перспективи і світогляд, ''я знаю,
я вірю'');
2) емоційний (загальна позитивна (задоволення, радість, оптимізм, ''я сподіваюся, я люблю'') і
загальна негативна установка (відчай, песимізм, агресія, деструкція і самодеструкція);
3) поведінковий (готовність до активних дій, вчинків, що співвідносяться з моральними
імперативами, ''я люблю і вчиняю відповідно до принципів любові і пошани'').
Виходячи з цього, духовні цінності як сукупність суспільно і особистісно значущих форм масової і
індивідуальної свідомості і самосвідомості в християнському контексті є триєдністю смислоутворюючих
вісей християнських цінностей ''Віра – Надія – Любов''.
1. Віра – інтегрує цінності епістеміологічного і гносеологічного характеру, когнітивна складова Яконцепції і релігійної свідомості і самосвідомості, виконує смислоутворюючу світоглядну функцію
онтологічної і гносеологічної стабільності. А, як зазначає Г. Пирог [9], ця вісь духовних цінностей
відображає їх світоглядну функцію на особистісному рівні, виступаючи як орієнтуюча. Християнські
цінності виступають в ролі певних понятійних та моральних координат, що дозволяють людині
орієнтуватися у світі, краще розуміти себе, інших людей, різні життєві ситуації. Це стосується і
вироблення норм поведінки з іншими, формування позитивного ставлення до себе, створення системи
орієнтирів у світі. Християнські цінності допомагають віруючому збагнути принципи побудови загальної
картини світу, змоделювати таку етичну систему, яка забезпечить йому доброчесну поведінку.
2. Надія – емоційне відношення до себе, інших і до світу, оптимістична установка, виконує
смислоутворюючу оцінну функцію. Відповідно концепції Г. Пирог – це найважливіша функція
релігійних цінностей – сенсоутворююча (саме сенс складає основу створення особистої системи
цінностей) [9]. Вона полягає у визначенні змісту певних понять і категорій, обґрунтуванні вагомості
певних ідей, визначенні їх цінності в життєдіяльності людей. Сенсоутворююча функція допомагає
подолати життєві труднощі шляхом усвідомлення їх змісту і значення, окреслити сенс життя;
сформувати ставлення до смерті; означити й здійснити особистий духовний шлях; продуктивно оцінити
минуле, сьогодення і майбутнє, зорієнтуватись у емоційних переживаннях і ''душевних'' пориваннях. Тим
самим зміцнюється протидія негативним емоціям, які руйнують психологічний і фізичний стан людини.
Невдоволеність знаходить вихід в ідеї спасіння і вічного життя, що служить способом духовного
подолання важкого фізичного й морального стану.
3. Любов – інтегрує цінності, що відображають поведінковий, практично-діяльнісний аспект
свідомості, що виявляється в позитивно спрямованому ставленні до себе, інших, до світу. Заповідь
любові є основою християнського вчення про життя. Це – головний принцип, що характеризує ставлення
людини до Бога й визначає стосунки людей між собою.
Висновки з даного дослідження. Отже, однією з ключових компетентностей, які набувають
майбутні священнослужителі, є морально-етична компетентність, яка виражається у високій моральній
розвиненості особистості священнослужителів, формуванні моральної і ціннісної свідомості.
Формування морально-етичної компетентності священнослужителя пов’язана із моральним вихованням і
розвитком в контексті православної християнської традиції, формуванням християнської моральної
свідомості. Основним структурним утворенням моральної свідомості і самосвідомості особистості є
моральні і духовні цінності, тому моральний розвиток особистості священнослужителя через прийняття
духовних християнських цінностей і є основою формування морально-етичної компетентності майбутніх
священнослужителів в процесі отримання богословської освіти (як одне з головних завдань – виховання і
духовне становлення пастиря і священника).
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Попович В. М. Духовные ценности как основа морально-этической компетентности
священнослужителей (в контексте внедрения компетентностного подхода в систему
богословского образования).
Структурные и содержательные преобразования в системе подготовки служителей Церкви требуют
новых и качественных подходов, которые бы соответствовали принципиальным положениям
Болонского процесса и единого европейского образовательного пространства, среди которых
компетентностный подход в духовном образовании занимает особое место. В статье рассмотрена
проблема выделения ключевых компетенций будущих священнослужителей. Особое внимание уделено
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определению структуры морально-этической компетентности будущего священнослужителя, основой
которой выступают духовные христианские ценности.
Ключевые слова: богословское образование, компетентностный подход, компетентность, моральноэтическая компетентность, моральное сознание, духовные ценности.
Popovych V. M. Spiritual Values as the Basis of Moral and Ethical Competence of the Clergy (in the Context
of the Competence Approach Implementation in Theological Education System).
Structural and substantial transformations in the system of priests' training demand new and high-quality
approaches, which would correspond to the basic provisions of Bologna Process and uniform European
educational space, among which competence-based approach in spiritual education takes a special place are
outlined. In the article the problem of key competences allocation of future priests is considered. The particular
attention is paid to the definition of moral and ethical competence structure of future priest, the basis of which
are the spiritual Christian values.
The purpose of research is to consider the problem of determining the structure of the moral and ethical
competence of the priest, the basis of which is the spiritual Christian values.
The spiritual influence defines the image of the personality world and behaviour patterns in society. Christian
spiritual values are the Slavic foundation (such as Ukrainian) mentality, and is largely determined by the
individual's position in the self-concept determination, which is shown in the form of the attitude towards itself,
other people, to the world around and being in it.
One of the key competencies is a moral and ethical competence, which is expressed in a high moral development
of priests’ identity, formation of moral and valuable consciousness. The basic structural moral consciousness
and self-consciousness formation are moral and spiritual values, therefore the moral development of the priests’
identity is considered by accepting spiritual Christian values.
Key words: theological education, competence-based approach, competence, moral and ethical competence,
moral consciousness, cultural values.
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СОЦІАЛЬНЕ НАСИЛЛЯ: ЗМІСТ І ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ У ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ
ПРОЦЕСАХ
У статті аналізуються різні класифікації форм насилля. Автор розглядає типологізацію насилля за
суб’єктом і спрямованістю, виокремлюючи самоспрямоване, міжособистісне та колективне насилля, у
контексті їх реалізації у періоди соціальних трансформацій. Також автор акцентує увагу на
політичному (в т. ч. революційному та концентрованому) та економічному насиллі, виявляє особливості
реалізації фізичного, структурного та системного насилля.
Ключові слова: насилля, форми насилля, соціальне насилля, колективне насилля, фізичне насилля,
структурне насилля, системне насилля.
Актуальність. Сучасні суспільно-політичні процеси в українському суспільстві позначаються
послабленням одних форм насилля, пов’язаних із політичною та економічною сферою, та домінуванням
інших – насиллям з боку організованих груп, стихійним, ірраціональним насиллям. Насилля як онтологічна
характеристика соціального буття виявляється у всій повноті своїх форм, але соціальні трансформаційні
процеси виявляють домінування одних форм над іншими. Це визначає детермінативну роль насилля щодо
характеру соціальних трансформацій, що актуалізує наукові пошуки стосовно визначення його форм та
встановлення закономірностей їх утвердження на конкретних історичних етапах розвитку суспільства.
Незважаючи на актуальність цієї проблеми, у науковій літературі немає єдиного підходу до визначення
поняття "насилля", його сутності та основних характеристик, а вивчення особливостей реалізації різних
форм насилля у залежності від стадій соціальних трансформацій так не набуло системного характеру.
Метою статті є визначення змісту й характеру реалізації соціального насилля у контексті трансформаційних
процесів, а також з’ясувати особливості його форм.
Проблема насилля була і залишається актуальним предметом дослідження як у філософських науках, так
і багатьох інших, які охоплюють соціогуманітарну сферу життя. Зокрема аналізується насилля як соціальний
феномен, форми та принципи його реалізації. Здійснюються спроби системного аналізу цього соціального
феномену та форм його проявів у міждисциплінарній площині, зокрема у колективних монографіях
"Насилля: тенденції, структури, проблеми аналізу" (за ред. В. Гайтмейєра та Г.-Ґ. Зьоффнера), "Міжнародний
довідник з насилля" (за ред. В. Гайтмейєра та Дж. Хейґана), "Насилля: міждисциплінарний довідник" (за ред.
К. Ґудеуса та М. Кріст). Безперечно, важливим науковим здобутком для дослідження різних аспектів вияву
насилля є визначення змісту та форм насилля, а також ролі волі як його інструменту в контексті дослідження
проблем війни Г. Гофмайстером, виявлення економічного, політичного, соціокультурного та психологічного
коріння насилля А. Дмітрієвим та І. Залисіним, спроби комплексного аналізу соціального насилля
Я. Гілінським та фізичного Я. Ф. Реемтсмом. Проблема насилля є предметом дослідження вітчизняних
науковців. Насилля як предмет філософських рефлексій розкрито у працях В. Остроухова. Особливості
здійснення насилля у ХХ столітті та аналіз сучасних пошуків шляхів його подолання є предметом
монографії П. Сауха "ХХ століття. Підсумки". Різні аспекти вияву соціального насилля розглядаються і в
дисертаційних дослідженнях українських філософів, зокрема їх авторами осмислено роль насилля під час
воєн в історично-цивілізаційному зрізі (В. Мандрагеля), насилля в інформаційному суспільстві (Д. Метілка).
Виклад основного матеріалу. У науковій літературі у галузях філософії, соціології, психології,
політології, педагогіки здійснено багато спроб класифікації типів, форм і видів насилля на основі різних
підстав. Виявлення сутності насилля та форм його реалізації у філософських науках передбачає застосування
загальнонаукових методів, передусім методу системного аналізу для встановлення послідовності та
характеру взаємозв’язку між конкретними виявами насилля. Здійснення класифікації, визначення її критеріїв
передбачає використання таких методів, як аналіз, синтез, узагальнення, індукція, дедукція, аналогія.
Визначимо основні класифікації насилля. У праці "Всесвітня доповідь про насилля і охорону здоров’я"
автори пропонують типологізацію насилля за суб’єктом і спрямованістю, виокремлюючи самоспрямоване,
міжособистісне та колективне насилля [1: 6]. Це насилля, завдане суб’єктом самому собі чи насилля, завдане
іншою людиною або малою соціальною групою, чи насилля завдане чисельними групами (наприклад,
державою, організованими політичними групами, терористичними організаціями). Насилля, спрямоване на
самого себе виражається, як правило у самогубстві та навмисному членоушкодженні. Міжособистісне
виражається у формах сімейного насилля та насилля над інтимним партнером, яке передбачає, що суб’єкт і
об’єкт насилля мають тривалі стосунки між собою, та насилля спільноти, за умов відсутності таких
стосунків.
© Слюсар В. М., 2016
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Обидва типи насилля не мають прямого впливу на соціальні трансформації, а лише опосередкований.
Акт вчинення самоспрямованого чи міжособистісного насилля може функціонально набути форму
провокації, яка спричинить утвердження в суспільстві відповідної форми колективного насилля, яка, у свою
чергу, зумовить початок структурних трансформаційних процесів. Історичним прикладом можуть слугувати
акт самоспалення Мухаммеда Буазізі 4 січня 2011 року як поштовху до Революції в Тунісі ("Жасминової
революції") та чисельних акцій протесту в арабських країнах, в яких загалом понад 20 осіб, натхненні
вчинком М. Буазізі, також здійснили акти публічного самогубства. Міжособистісний конфлікт між
А. Конєцпольським та Б. Хмельницьким та акт міжособистісного насилля з боку першого спровокували
через збройну відповідь другого національно-визвольну війну. Іншим аспектом вираження зазначених форм
насилля є їх типовість, яка виявляється або у масовості, або визначає якісно інший характер соціальної
взаємодії у певних сферах. Так, збільшення кількості самогубств виявляє стан кризи соціального розвитку,
що, у свою чергу, призводить до домінування відчуття страху, ставлячи під сумнів доцільність існуючих
соціальних норм та правил. Типовість членоушкодження під час воєн, особливо в ХХ столітті, для якого
характерна загальна мобілізація, засвідчує небажання широких верств населення брати в них участь. А отже,
ідеологія як складова суспільної свідомості неадекватно відображає зміст, динаміку і характер перебігу
соціальних процесів, актуалізує необхідність її трансформації. Збільшення кількості міжособистісних
конфліктів та їх вираження у міжособистісному насиллі фіксує зростання рівня агресії в суспільстві, що
детермінує характер соціального розвитку, спричиняючи соціальні трансформації.
Колективне насилля – це "інструментальне використання насилля людьми, які ідентифікують себе як
члени групи, незалежно від того чи ця група тимчасова, чи має більш постійну ідентичність, проти іншої
групи чи компанії людей, з метою досягнення політичних, економічних чи соціальних задач" [1: 215].
Відтак, колективне насилля виражається у формах соціального, політичного та економічного насилля. Види
політичного насилля: війна, тероризм, державне насилля (геноцид, репресії) і т. д. Економічне насилля, яке
також здійснюється чисельними групами, вирізняється умотивованою економічною вигодою. Види
економічного насилля: напади з метою зруйнувати ділову активність, економічні санкції, відмова в доступі
до певних сфер послуг і т. д.
Деякі вчені, зокрема К. Ґудеус, виокремлюють колективне насилля як форму соціального насилля.
Колектив стає суб’єктом насилля у конкретних політичних контекстах, зокрема ця форма виявляється як
одна із складових диктатури, під час воєн. Колективне насилля спрямоване проти дискурсивно і
перформативно сконструйованих об’єктів (націй, етнічних груп, політичних груп і т. д.) і приймає форми
"ми"- та "вони"- диференціації [2]. Варто, на нашу думку, погодитися саме з цією позицією, оскільки поняття
"колективний" є вужчим за обсягом, ніж "соціальний", і акцентує увагу не стільки на значній кількості
суб’єктів та об’єктів насилля, тобто на масовості, скільки на характері взаємозв’язку між членами спільноти,
зокрема спільній меті, узгодженості в її досягненні, самоврядності. Тому варто говорити про соціальне
насилля, яке виражається у формах політичного, економічного та колективного. Відтак, колективним
насиллям можна назвати насилля, суб’єктом якого є організовані соціальні групи, які здійснюють
насильницькі дії як відносно інших індивідів та груп, суспільства загалом, так і на кожного свого члена, який
за таких умов не може виражати альтернативні ідеї, шляхи розв’язання проблем тощо. Відтак, колективне
насилля – це важкі утиски життєздатності колективів меншин за дискримінуючими домінуючими
цінностями культури, інституційними правилами або розподілом ресурсів для того, щоб забезпечити
дотримання інтересів власного колективу за рахунок інших колективів [3: 118]. В. Ферретті виокремлює
наступні різновиди колективного насилля за формами дискримінації: дискримінація через засоби масової
інформації (дискримінаційне зображення минулого, дискримінація через розважальні чи / та інформаційні
медіа, у доступі до ЗМІ), обмеження колективної ідентичності (дискримінація мовами, заборона імені
ідентичності, специфічно колективного одягу, обмеження свободи культів), обмеження міжособистісних
відносин (ускладнення чи заборона змішаних релігійних чи етнічних зв’язків та шлюбів), дискримінація і
виключення з територіально-гегемонного колективу (податкова дискримінація, обмеження громадянських
прав, стигматизація, дискримінація у користуванні колективною інфраструктурою, в економічному житті,
обмеження професійної діяльності), дискримінація у використанні ресурсів території (обмеження чи
позбавлення прав власності, обмеження у поселенні, у доступі до природних ресурсів і т. д.) [3:118–119].
Видами колективного насилля є також бандитизм, насилля в організаціях, що функціонують за тоталітарним
принципом.
Однією з основних форм насилля, яка детермінує соціальні трансформаційні процеси, є політична.
Політичне насилля – це насилля, спрямоване на збереження чи зміну суспільних чи міжнародних порядків та
станів, яке реалізується у наступних видах: війна, вигнання, геноцид, переслідування, репресії "зверху",
повстання, терористичні акти "знизу" [4: 18].
Важливою ознакою політичного насилля, яка визначає його організаційний характер та спрямованість на
запобігання появі ірраціональних форм насилля, є компетентність. Погодимося з Г.-П. Нольтінґом, що той,
хто "схильний до насилля" за певними мотивами чи установками, не завжди володіє навиками до здійснення
насилля, а відтак у політичному полі насилля опирається на широкий спектр компетентностей, яким
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навчаються [4: 29]. При чому це навчання не зводиться винятково до владних інституцій таких як армія та
поліція. Це можуть бути терористичні військові табори. А от здійснення самого політичного насилля
передбачає кооперацію індивідів, які мають як різні мотиви та установки, так і компетенції. На основі
компетентності об’єднуються для відкоригованої спільної дії структуровані ієрархічно різні суб’єкти
політичних процесів як носії насилля, зокрема політичні фанатики, авантюристи, садисти, розсудливі владні
стратеги, покірні громадяни і т. д. Таким чином, через оволодіння навиками до насилля, здійснюється
організований вплив на соціальні процеси, на соціальну трансформацію.
У цьому контексті польський дослідник Д. Мідер, досліджуючи детермінанти політичного насилля,
вказує на дуалізм західної культури у поглядах на ролі останнього в соціальних трансформаціях. З одного
боку в ній засуджуються будь-які прояви насилля, вони визначаються як антитеза демократії, а з іншого –
здійснюється зловживання насиллям та його стандартизація у політичній практиці. Європейська культура
розвивалася завдяки політичному насиллю у формі завоювань, воєн, колоніалізму, експлуатації та на основі
політичних і соціальних революцій, переворотів та етнічних конфліктів [5: 190]. Звісно, і будь-яка інша
культура розвивається під впливом цих же факторів, але по-перше, для них, як правило, не властива
зазначена амбівалентність, яка, по-друге, з часів Французької революції супроводжується з одного боку
підтримання гасел свободи, рівності та братерства, а з іншого – утвердженням віри в очищувальну силу
війни та терору.
Різновидом політичного насилля, яке актуалізується під час соціальних трансформацій і може виступати
їх інструментом, є революційне. Знаменитому визначенню К. Марксом насилля як повивальної бабки будьякого старого суспільства, коли воно вагітне новим, передує акцент на його політичному характері, оскільки
він, аналізуючи соціальні процеси, пов’язаний із перетворенням грошового капіталу, утвореного через
лихварство і торгівлю, у промисловий капітал. К. Маркс визначає основним механізмом цього перетворення
державну владу, яка реалізується через концентроване та організоване соціальне насилля [6: 760–761]. По
суті революційне насилля у К. Маркса постає економічною потенцією. Німецький неомарксист В. Беньямін
наголошує, що революційне насилля – єдина форма насилля, яка має можливість існування за межами права.
В. Беньямін зазначає: "Якщо насиллю забезпечено його існування по іншу сторону права як чистого й
безпосереднього, то цим доводиться, що й революційне насилля є можливим, людиною не повинна
підтверджуватися найвища маніфестація чистого насилля" [7: 202]. В. Беньямін виводить певний вид
маятникового руху між функціями насилля: правопідтримуюче насилля не може похитнути свій неправовий
характер, тому провокує бунтівну реакцію з метою встановлення нового права.
М. Бухарін розвиваючи ідею революційного насилля у руслі марксистської ідеології у контексті
розуміння насилля як бабки-повитухи старого суспільства, протиставляє йому "концентроване насилля".
Воно стає, на його думку, контрреволюційним фактором, але при цьому, метою революційного насилля є
формування нових виробничих відносин через створення нової форми "концентрованого насилля" [8: 162].
Діалектика взаємодії цих форм дозволяє розглядати насилля водночас і як руйнівний фактор, і як силу
зчеплення, організації суспільства та суспільних відносин. У контексті розробки ідеї диктатури пролетаріату
він визначає коротко зміст "концентрованого насилля" як насилля, що спрямоване проти низки верств,
класів, груп (капіталістів, банкірів, невиробничої адміністративної аристократії, буржуазних підприємціворганізаторів та директорів, кваліфікованої бюрократії, інтелігенції, офіцерства, крупного заможного
селянства, міської буржуазії та духівництва), які неминуче, на його думку, ведуть активну боротьбу проти
пролетаріату. Метою цієї форми насилля є дезорганізація та пригнічення об’єкта. Її специфіка полягає у
згуртуванні "навколо основного кристалізаційного пункту соціально-революційної енергії – диктатури
пролетаріату", що, у свою чергу, призводить до прискорення процесу "розкладу старої психології" [8: 163].
Утім, ця форма насилля у подальших наукових розвідках М. Бухаріна не набула концептуалізованого
характеру, а, по суті, уособлювалася з насиллям державної влади.
Аналіз функціонування економічної форми насилля у контексті соціальних трансформацій варто
розглядати у двох площинах: визначення специфіки різних видів насилля, пов’язаних з економічною
діяльністю та виявлення сутності насилля економіки загалом. Звісно, види насилля, які належать до першої
площини, зокрема організована злочинність, торгівля людьми, наркотиками, кіднепінг, рекет, передбачають
отримання економічної вигоди та прибутків суб’єктам насилля, а їх реалізація у суспільстві через
нормативно-правові акти визнається як злочинна. Тут превалює застосування прямих форм насилля. Друга ж
площина характеризується передусім здійсненням непрямих, які впливають на відповідні соціальні
структури і реалізується через нерівномірність розподілу ресурсів, соціальну несправедливість, і не
сприйматися значною частиною суспільства як злочин. Так, наприклад, контрабанда як економічна
злочинність сприяє потрапити на ринки товарам за меншою ціною в силу уникнення митних стягнень,
акцизів та інших зборів, що схвалюється населенням як споживачами. Утім, цей економічний злочин сприяє
утвердженню "тіньової" економіки та зменшенням прибутків цього ж населення.
Стосовно взаємозв’язку економічної форми насилля і соціальних трансформацій, варто зазначити, що
переважна більшість трансформаційних процесів призводять до послаблення економічних взаємозв’язків,
збільшення кількості безробітних, посилення професійної маргіналізації. Водночас, зміни у соціально129
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економічній системі суспільства активізує діяльність індивідів, які мають найслабші взаємозв’язки, а відтак,
враховуючи, що вони "не вписані" у систему усталених норм та правил економічного життя, ці індивіди
виступають агентами насилля, спрямованого на їх руйнування та встановлення нових. Звісно, їх діяльність
визнається суспільством як злочин, але при цьому, як правило, у ньому відсутні ефективні механізми опору.
Норвезький дослідник проблеми насилля Й. Ґальтунґ запропонував типологію насилля за характером дії,
виокремивши три пари: навмисне та ненавмисне; очевидне та латентне; особисте та структурне. Кожна з
останньої пари, у свою чергу, поділяється на фізичне та психологічне, з об’єктом та без об’єкту. Ця
типологія знайшла подальший розвиток у наукових розвідках у науках соціогуманітарної сфери, також
зазнавала критики. Спроби з’ясувати суть насилля, його соціальний зміст та особливості функціонування у
суспільстві з метою розробки теоретичного базису соціальних взаємовідносин без насилля дозволити
науковцям виокремити у залежності від наявності суб’єкта дії (актора) та відповідно до нього характеру
соціального вияву наступні форми насилля: фізичне, структурне, системне. Фізичне насилля постає
насиллям прямої дії, тобто здійснюється конкретними індивідами, а для структурного та системного індивід
функціонально постає радше інструментом насилля, ніж його суб’єктом, тут наявні певні структури та
системи, які знеособлено й продукують насилля.
Фізичне насилля – це форма насилля, яке передбачає завдання шкоди об’єкту тілесним чином.
Й. Ґальтунґ пропонує розрізняти "біологічне" насилля та "суто фізичне насилля". "Біологічне" насилля – це
насилля, яке зменшує тілесну здатність об’єкта, а "суто фізичне насилля" збільшує обмеження на людські
рухи (наприклад, ув’язнення, гетто) [9: 169]. Проблему фізичного насилля варто, на нашу думку, пов’язувати
із процесом цивілізування. У цьому контексті погодимося з Н. Луманом та Д. Бекером, які акцентують увагу
на детермінації фізичним насиллям соціальної поведінки, тобто така форма насилля визначає її зміст лише у
короткостроковій перспективі, тоді як у довгостроковій (наприклад, стосовно поширення влади на певну
територію, торгівлі на великих відстанях, функціонування освіти) його дія неефективна. Таким чином,
використання фізичного насилля дозволяє на основі страху фізичного болю заперечити визначені його
суб’єктом як неактуальні соціальні норми та правила. На інших етапах трансформації фізичне насилля має
передусім локальний характер.
Іншим аспектом вияву фізичного насилля у контексті соціальних трансформацій варто визначити її
детермінованість процесами диференціації суспільства. Результатом цих процесів є суттєве ослаблення
влади, яка має опору передусім на структурно зумовлені залежності, а відтак, вона отримує функціональну
специфічність та втрачає, відповідно, локалізацію. А це, у свою чергу, актуалізує пошук нових основ влади,
які можуть застосовуватися універсально. Такими основами є фізичне насилля. Таким чином, структурна
диференціація спричиняє трансформаційні процеси, контроль за якими з боку влади призводить до
утвердження фізичного насилля, що проявляється у посиленні її репресивних дій та системному вияві
агресивних, силових форм спротиву. Але це домінування форми фізичного насилля над іншими не є
стихійним, а передбачає організацію рішень щодо його застосування і ця організація потребує, з одного боку
мобілізацію ресурсів, а з іншого – гарантованість реалізації. Утвердження нових норм та правил передбачає
соціальну "сакралізацію" насилля, яке виступило інструментом руйнування старих. У такому разі насилля у
суспільній свідомості інтерпретується як початок певної системи, що спричинила селекцію легітимізованих
нових норм правил. Це може супроводжуватися введенням нового літочислення від появи цієї системи,
нового трактування історії, її поділу на доісторію та власне історію, упровадження нових культурних та
політичних ритуалів.
У період же поступального розвитку фізичне насилля утворює відповідні пограничні бар’єри для
встановлення альтернативи уникнення, яка по своїй суті конституює владу. Застосування сили як і насилля
лежить виключно у правовій площині і має, переважно, демонстративний характер, який передбачає
усвідомлення індивідами наявність у влади сили, провокування якої здатне спричинити здійснення нею
фізичного насилля. Вироблення механізмів пригнічення та усунення останнього призводить до появи форм
насилля, застосування яких потребує від суб’єкта раціонального пояснення об’єкту чи об’єктам його
необхідність. Фізичне насилля, у такий спосіб, виступає образом подій, які необхідно уникнути, оскільки в
історичній пам’яті суспільства закарбовано наслідки його застосування.
Структурне насилля визначається як "тихе" насилля соціальної нерівності та несправедливості, які так
само знищують життя людей, чи несуть їх загрозу, але не прямою дією, нападками, а неминучими злиднями,
голодом, епідеміями і т. д. або крайньою несвободою [4: 18]. Поняття "структурне насилля" ввів у науковий
обіг Й. Ґальтунґ у праці "Насилля, мир і пошук миру". Насилля, за Й. Ґальтунґом, вбудовано у структуру і
виявляється як нерівномірна влада і, відповідно, як нерівні життєві можливості" [9: 171]. Відтак,
нерівномірність розміщення ресурсів щодо отримання доходів, освіти, медичних послуг призводить і до
нерівномірності влади щодо їх розподілу. Важливою характеристикою здійснення насилля репресивними
структурами є підтримка, узгодженість дій людей, в т. ч. і тих, на кого воно й спрямовується.
Системне насилля С. Жижек трактує як насилля, притаманне системі. Це – фізичне та непрямі форми
насилля (в т. ч. загрози насилля), які підтримують відносини панування та експлуатації. У соціальних умовах
глобального капіталізму реалізація системного насилля передбачає також "автоматичне" створення
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виключених та зайвих людей (напр., безпритульних, безробітних). Дірк Бекер запропонував поняття
"системне насилля" на позначення взаємозв’язку між застосуванням насилля у суспільстві та переробкою
його засобами масової інформації [10: 69]. Мова йде передусім про функцію зарахування (стигматизації) дій
до насилля, про виокремлення діючої та інтенційної складових насилля. Зарахування до насилля викликає
асиметрію між суб’єктом і об’єктом, яка у системі комунікації спрощується. Але у соціальних системах
насилля використовується для зведення комунікації до дії, що призводить до констатації неможливості його
подолання, водночас Д. Бекер дійшов висновку, що у системах, в яких комунікація ґрунтується на
переживаннях, а не вчинках (зокрема, в релігії, науці, мистецтві) вона, комунікація, втрачає насильницький
характер. Таким чином, системне насилля завдяки функції стигматизації протидіє трансформаційним
процесам. Воно реалізовується відповідними соціальними інституціями, які здійснюють контроль на основі
розробленій та утвердженій у законах системи "соціальних порядків" та через комплекс механізмів
залякування, до яких входять небезпека застосування до порушників "порядків" смертної кари, позбавлення
свободи, фізичне та психічне покарання, загроза "соціальної смерті".
Висновки. Розглядаючи типологію форм насилля за суб’єктом і спрямованістю, виокремлюють
самоспрямоване, міжособистісне та колективне насилля. Перші дві форми мають опосередкований вплив на
соціальні трансформації: як провокації, яка спричинить початок структурних трансформаційних процесів; як
типовості, що стає масовістю. Соціальне насилля виражається у політичній, економічній та колективній
формах. Політичне насилля має організаційний характер і спрямоване на запобігання ірраціональному
насиллю, під час соціальних трансформацій актуалізується революційне та концентроване насилля. У
залежності від наявності суб’єкта дії (актора) та відповідно до нього характеру соціального вияву
виокремлюються наступні форми насилля: фізичне, структурне, системне. Використання фізичного насилля
дозволяє у період соціальних трансформацій на основі страху фізичного болю заперечити визначені його
суб’єктом як неактуальні соціальні норми та правила. Здійснення насилля репресивними структурами
характеризується підтримкою, узгодженістю дій людей, в т. ч. і тих, на кого воно й спрямовується. Системне
насилля реалізується у відповідних соціальних інституціях, які здійснюють контроль на основі розробленій
та утвердженій у законах системі "соціальних порядків" та через систему механізмів залякування.
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Слюсар В. Н. Социальное насилие: содержание и формы реализации в трансформационных процесах.
В статье анализируются различные классификации форм насилия. Автор рассматривает типологизацию
насилия по субъекту и направленности, выделяя самонаправленное, межличностное и коллективное насилие
в контексте их реализации в периоды социальных трансформаций. Также автор акцентирует внимание на
политическом (в т. ч. революционном и концентрированном) и экономическом насилии, выявляет
особенности реализации физического, структурного и системного насилия.
Ключевые слова: насилие, формы насилия, социальное насилие, коллективное насилие, физическое насилие,
структурное насилие, системное насилие.
Slyusar V. N. Violence: Content and Forms of Realization in the Transformational Processes.
Modern socio-political processes in the Ukrainian society are indicated by weakening of those forms of violence
associated with political and economic spheres, and domination of others- violence by organized groups
spontaneous, irrational violence. Violence as an ontological characteristic of social existence appears in the fullness
of his forms, but social transformation processes show some form dominate over others. It defines the
deterministic role of violence concerning – the nature of social transformations, that actualizes scientific research
regarding the determination of its forms and the establishment of laws, their approval in specific historical stages of
social development. This article analyzes the various classifications of forms of violence. Considering the typology of
forms of violence and focus on the subject, distinguish self-directed, interpersonal and collective violence. The first
two forms have an indirect impact on social transformations: as provocation that will cause the beginning of
structural transformation processes; as typicality that becomes massive. Social violence is expressed in political,
economic and collective forms. Political violence has organizational character and is aimed at preventing the
irrational violence, during the social transformations are actualized the revolutionary and concentrated violence.
Depending on the availability of the subject of action (actor) and according to him the nature of social expression
distinguish the following forms of violence: physical, structural, system. The use of physical violence allows in the
period of social transformations on the basis of fear of physical pain to deny defined by its subject as irrelevant
social norms and rules. Implementation of violence by repressive structures characterized by the support,
coordination of people actions even those to whom it is directed. Systemic violence is implemented in the relevant
social institutions, which exercise control based upon developed and established in the law system of "social order"
and through the mechanisms of intimidation.
Key words: violence, forms of violence, social violence, collective violence, physical violence, structural violence,
systemic violence.
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ЕСТЕТИЧНЕ ВІДНОШЕННЯ ЛЮДИНИ ДО ДІЙСНОСТІ
У статті піддається критиці розуміння природи і сутності естетичного відношення людини до
дійсності, зокрема, прекрасного, яке пропонують студентам автори сучасної навчальної літератури з
естетики. Естетичне відношення порівнюється з іншими відношеннями людини до дійсності – з
практично-утилітарним, політичним, моральним і релігійним. Розкриваючи сутність естетичного
відношення людини до дійсності, автор з’ясовує специфіку суб’єкта, об’єкта естетичного відношення
та їх взаємозв’язок.
Ключові слова: сутність, естетичне відношення, взаємозв’язок.
Постановка проблеми. Навіть за тоталітарного режиму (щоправда, у період ''відлиги'') філософи
активно працювали над центральними проблемами естетики, точилися гострі дискусії (правда, нерідко
вони набували ідеологічного характеру. Сорок років тому моя докторська про сутність естетичного
відношення була розцінена як така що суперечить принципам марксизму-ленінізму, насамперед
матеріалізму). Гостра суперечка точилася між прибічниками гранично примітивного матеріалізму так
званими природниками (І. Астахов, В. Баленок, В. Корнієнко тощо) і ''суспільниками'' – А. Столович,
В. Ванслов, Ю. Борєв і багато інших. Активно працювали над проблемами естетики й українські філософи
В. Іванов і А. Канарський.
У наш час естетична думка в країні фактично умерла (це передусім стосується центральних проблем
естетики). Щоправда, задля справедливості слід зазначити, що трапляються праці, зокрема про естетичне,
але писати про естетичне – це все рівно, що писати про суху воду: естетичне як таке не існує, принаймні
його існування ніхто не окреслив ні в просторі, ні в часі, ні в його особливій якості, тобто ніхто не дав йому
визначення. Дискусії припинились. Автори підручників з естетики вдаються до примітивних визначень
основних категорій естетики, які (такі визначення) давно уже спростовані. Так, в сучасному навчальному
посібнику ''Основи естетики читаємо: ''Категорія ''прекрасне'' визначає явища з точки зору їх досконалості
як такі, що володіють вищою естетичною цінністю'' [1: 99]. Це визначення містить такі похибки:
по-перше, відомо, що у пошуках властивостей, притаманних кожному ''прекрасному'' явищу, поряд з
десятками інших, називалась і досконалість, але від таких визначень давно відмовились, оскільки не всі
явища, що викликають почуття прекрасного, є досконалими (чи симетричними, гармонійними тощо). Ще
Платон писав, що деякі ''прекрасні предмети так не подібні до інших прекрасних, як тільки можна, тобто
вважав, що властивостей, притаманних кожному ''прекрасному'' явищу, немає;
по-друге, поняття ''досконалість'' є невизначеним;
по-третє, тут наявна логічна помилка ''невідоме через невідоме'': поняття ''естетична цінність'' не може
бути логічним предикатом судження-визначення, оскільки ''естетичне'' є ще більше невідомим, ніж
''прекрасне'' хоча б тому, що його вважають категорією значно ширшою за обсягом, ніж ''прекрасне'', яке до
цих пір немає загальновизнаного визначення;
по-четверте, термін ''вищою'' є невизначеним, оскільки таке твердження передбачає, що якийсь
невідомий феномен, той, що ''володіє найвищою цінністю''.
Назву ще один ''шедевр'' визначення категорій естетики цими ж авторами: ''Категорії естетики – це
естетичні відчуття, смаки, оцінки, переживання, ідеї, естетичні міркування, судження'' [2: 207].
Абсурднішої думки не можна придумати. Категорії – це гранично широкі за обсягом абстракції, доступні
лише для теоретичного рівня мислення. Їх розуміє (може дати визначення), далеко не кожна людина. І
раптом: ''Категорії... – це відчуття'', тобто найпростіша форма першого ступеня пізнання. ''Категорії це...
судження?'' Але ж судження складається щонайменше із двох понять, одне з яких виконує роль суб’єкта а
друге – предиката. А категорія (найзагальніше поняття) може виконувати лише роль або суб’єкта, або
предиката судження. На буденному рівні свідомості категорії вважаються чимось само собою зрозумілим,
тому вони виконують у судженнях роль предиката. Наприклад: ''Ця річ прекрасна''. А для ученого, естетика
поняття ''прекрасне'' є невідомим і відіграє роль суб’єкта судження: ''Прекрасне – це...''. Навіть геніальний
І. Кант, мабуть, орієнтуючись у цій ситуації на свідчення буденної свідомості, зробив висновок, ніби
категорії мають вроджений характер. І справді, пересічна людина (і навіть учені в буденному житті)
використовує категорії як апріорне знання. Для неї категорії ''простір'', ''час'', ''рух'', ''прекрасне'' тощо є
чимось самою собою зрозумілим, навіть для дітей, А сотні талановитих чи й геніальних мислителів
впродовж останніх тисячоліть ''ламають голову'', щоб їх визначити.
Примітивним є і визначення прекрасного, сформульоване А. М. Киященком у книзі ''Естетика –
філософська наука'', вигляд якої не поступається кращим за зовнішністю зразкам книг світу (правда,
філософії у ній майже немає, як і в багатьох сучасних підручниках вітчизняних авторів). Це у кращому
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випадку загальна теорія мистецтва, тому проблемі категорій присвячено пару сторінок. ''Прекрасне, – пише
А. Киященко, – категорія граничної досконалості і гармонії, яка майже збігається з ідеальними
уявленнями'' [3: 211].
Це визначення прекрасного помилкове. Назвемо ці помилки:
1) хибно, що прекрасне (без лапок) є категорією, тобто найзагальнішим поняттям, формою мислення,
думкою; прекрасне не думка;
2) хибно, ніби ''гранична досконалість і гармонія'' є всезагальними властивостями, притаманними для
всіх ''прекрасних'' явищ. Подібні визначення давно спростовані багатьма мислителями;
3) висловлювання ''Прекрасне – категорія…, яка майже збігається з ідеальними уявленнями'', є
невизначеним, оскільки тут не ясно, про які ідеальні уявлення йде мова – про уявлення моральні, чи
політичні, релігійні, практично-утилітарні. Коли ж про естетичні, то вислів ''про естетичні уявлення'' є
невизначеним, оскільки поняття ''естетичне'' є ще більш невідомим, ніж ''прекрасне''.
Мета статті. Аналізуючи естетичне відношення, цей виключно складний і суперечливий феномен,
необхідно використовувати не тільки формальну, а й діалектичну логіку, яка вдається не тільки до понять,
у яких мисляться жорстко визначені множини абсолютно тотожних предметів навіть при дослідженні
суперечливих явищ. Діалектична логіка абстрагується від вимог практики забезпечувати чітко визначені,
однозначні висновки-рекомендації (адже діяти можна так і лише так, а не так й інакше), а тому дає
можливість визнати, наприклад, що поняття ''моральна людина'' і ''аморальна людина'' не можна вважати
несумісними, оскільки кожна людина одночасно є носієм і морального, й аморального начала, і добра, і зла,
які перебувають лише в різних співвідношеннях. Сучасний естетик повинен досліджувати не якесь
містичне естетичне, результатом чого має бути пуста (рос. ''тощая'') абстракція, а естетичне відношення
людини до дійсності як складну, суперечливу і динамічну систему. Необхідною умовою розкриття
природи і сутності цієї системи, ''єдиного'' є система відповідних ''роздвоєнь'' цього ''єдиного'' і синтезу
виявлених протилежностей. Насамперед це ''єдине'' потрібно ''роздвоїти'' на суб’єкт і об’єкт естетичного
відношення.
Суб’єкт естетичного відношення. Досліджуючи специфіку людини як суб’єкта естетичного
відношення, ми спочатку у думках ''вириваємо'' його із системи цього відношення (аналогічно починається
дослідження і об’єкта естетичного відношення). Людина може виконувати роль суб’єкта естетичного
відношення, лише абстрагувавшись від щоденних проблем, клопотів. В акті естетичного відношення
людина виступає то переважно як суспільно-природна, ''родова'' істота, відносно самостійна одиниця
суспільного буття, яка, споглядаючи предмети або явища дійсності, насамперед ті (іноді страждає),
відчуваючи і переживаючи свою причетність до змістовного людського життя, то переважно як природносуспільна істота, яка завдяки цьому відношенню в яких втілено високу майстерність, відповідні знання,
уміння і навички, радіє відчуває і переживає свою єдність, спорідненість із природою, і разом з тим – як
відносно самостійну одиницю природи, що насолоджується своїм простим буттям, існуванням,
присутністю у цьому світі-природі, виявляючи до нього ''родинну увагу'' (М. Пришвін'' – ''родственное
внимание к природе''). Людина як суб’єкт естетичного відношення виступає не як виконавець однієї із своїх
функцій, ролей – суб’єкта практично-утилітарного, політичного чи інших відношень до дійсності, а як
цілісна особистість, відносно самостійна одиниця буття, в якій органічно синтезовані всі її ''сутнісні сили'',
ролі, жодна з яких не домінує. Можна погодитись з В. Івановим, який писав: що мистецтво ''…досить повно
виявляє риси універсальності, інтегративності, що робить людину… причетною до всієї повноти буття і
суми суспільних діяльностей'' [4: 216].
Перед людиною як суб’єктом естетичного відношення світ виступає аж ніяк не в його натуральному
вигляді. Ігноруючи цей факт, естетики, яких називають ''природниками'', повторюють помилки натуралістів
у сфері мистецтва, зводячи об’єкт естетичного відношення, тобто ту складну реальність, яку людина осягає
і переживає в акті естетичного відношення, до об’єкта безпосереднього споглядання. Стверджувати, ніби
самі по собі предмети (наприклад, вигляд рослини, тварини, краєвиду) викликають у людини такі глибокі
переживання, – це вважати, ніби ці предмети, їх вигляд безпосередньо детермінують наші естетичні
почуття подібно, скажімо, до того, як порізана цибуля викликає у людини сльози.
Об’єкт естетичного відношення – те, що осягається і переживається людиною як суб’єктом
естетичного відношення. Це об’єкт безпосереднього естетичного споглядання (предмети і явища природи,
наприклад, краєвид, зовнішність людини, зоряне небо чи море тощо) – і явища, в яких зримо втілена,
''опредмечена'' творча сутність людини. Естетичне відношення дає людині можливість осягати і переживати
різні прояви смислу життя за допомогою створених інтуїтивно, експромтом художніх чи подібних до них
образів. Матеріалом для цих образів служать об’єкти безпосереднього споглядання і ті уявлення, які
оживають в акті естетичного відношення, актуалізуються, піднімаються із ''архівів пам’яті'', завдяки
відповідним асоціаціям. Тут і минуле, і теперішнє, і мрії про майбутнє.
Власне відношення (естетичне). Щоб зрозуміти, чому кожна людина у тій чи меншій мірі здатна
створювати художні чи подібні до них образи, необхідно розрізняти усталене естетичне відношення
людини до дійсності, яке формується впродовж усього життя людини завдяки освоєнню людиною народної
134

Філософські науки. Випуск 1 (82).

творчості і творів мистецтва, і одиничний акт естетичного відношення, який у значній мірі залежить від
усталеного. Прагнучи визначити це відношення, порівняймо його з іншими відношеннями людини до
дійсності. Це відношення відрізняється від практично-утилітарного, морального, політичного, релігійного,
оскільки критерієм оцінки предметів і явищ при практично-утилітарному відношенні є користь;
морального – дотримання відповідних норм діяльності і поведінки, носієм яких є громадська думка;
політичного – дотримання норм діяльності і поведінки, проголошеної партійною програмою, членом якої
(партії) він є чи співчуваючим; релігійного – жити згідно із Святим Письмом. Критерієм же естетичної
оцінки є загальна, вселюдська, смисложиттєва значимість об’єкта естетичного відношення, тобто всього
того, що займає місце у свідомості суб’єкта естетичного відношення. Людина як суб’єкт прагматичного
відношення деактуалізує, ''призабуває'' те, що вона разом з тим є носієм і моральних, і політичних, і
релігійних цінностей. Щоб максимально ефективно досягти утилітарних цілей, необхідно ''призабути'' про
те, що існують й інші критерії оцінки, – вимоги моралі, політики, релігії, тобто деактуалізувати їх у своїй
свідомості, послабити їх вплив на свою поведінку і діяльність. Звичайно, якщо їх зовсім ''викинути'' з
голови, цілковито забути, то людина перетвориться у тварину (у нашому селі в період організованого
сталінським режимом голодомору траплялися факти людоїдства. Пам’ятаю, як люди після голодомору
показували пальцем на чоловіка і шептали: ''Він (Неживий Василь) з’їв свою жінку''. До речі, кремлівські
людоїди не судили таких людоїдів). Вихід тут полягає в тому, щоб у кожному виді відношень людини до
світу перелічені вимоги не ігнорувати, а лише ослабити їх вплив, призабути, деатуалізувати, тобто зробити
їх менш актуальними. Наскільки людина ослаблює вплив на неї в практично-утилітарній ситуації, скажімо,
моральних вимог, залежить від її моральної культури, яка не дає людині змогу ''осліпнути'' в акті
прагматичного відношення. Але надмірне домінування моральних, політичних чи релігійних ''наглядачів''
при практично-утилітарній поведінці позбавляє людину ділових якостей. Про таких людей кажуть: ''Він –
людина непрактична''. Іноді такий непрактицизм виявляється в крайній пасивності, безініціативності
людини, оскільки максимальне послаблення здатності виступати суб’єктом практично-утилітарного
відношення позбавляє її здатності робити упевнений, чіткий і однозначний вибір, реалізація якого
приносить користь. У всьому, як кажуть, потрібна міра. Те ж саме трапляється і з іншими відношеннями
людини до дійсності у відповідних ситуаціях. Про людину, яка абсолютизує моральну оцінку при
визначенні значимості різних проявів життя людей, дивиться на світ лише через призму моральних вимог і
виносить переважно моральну оцінку, кажуть, що вона ''моралізує''. До речі, ця вада притаманна деяким
учителям, які звикли повчати школярів ''читати їм мораль''.
Естетичне відношення людини до дійсності – це відношення, при якому людина, виступаючи як цілісна
особистість, відносно самостійна одиниця суспільно-природного буття осягає і переживає смисл
життя, створюючи симультанно й інтуїтивно художні чи подібні до них образи. Оскільки ж смисл
людського життя становить собою органічну єдність сутності життя (доступної лише для свідомості
теоретичного рівня) й існування (доступного безпосередньому спогляданню), то його (смисл життя) можна
осягнути і пережити лише з допомогою штучних образів (рос. слово ''искусство'' походить, мабуть, не
тільки від ''искусный'', а й від ''искусственный'') [1: 99], в яких органічно поєднується сутність (типове в
художніх образах), і явище (індивідуально неповторне в цих образах). Іншими словами, смисл життя можна
осягнути і передати лише зa допомогою ''штучних'' (не натуральних – звідси осуд ''натуралізму'' в
мистецтві) образів, тобто художніх чи подібних до них. До таких образів дуже часто вдаються люди-не
митці. Хибне і принизливе для людей-не-митців, для всіх нас, твердження, ніби люди поділяються на
митців і нездатних створювати художні образи, тобто в якісь мірі – неповноцінних). Людина вправі
гордитися своїми естетичними почуттями, оскільки вони є проявом її свободи, творчості, а не
безпосередньою реакцією на зовнішній вигляд предметів і явищ об’єктивності дійсності. Митці створюють
(у стані естетичного відношення до дійсності, який часто викликає у них стан натхнення) художні образи
''для інших'', об’єктивуючи їх засобами мови мистецтва – голосу, пластики тіла, кольорів, художнього
слова, а ми, не-митці, створюємо аналогічні образи (більш чи менш довершені) спонтанно, інтуїтивно, не
усвідомлюючи цього процесу; створюємо їх ''для себе'', ''для власного споживання'', реалізуючи естетичнe
відношення до дійсності, тобто не об’єктивуємо своє бачення світу засобами мови мистецтва.
Висновки. Здатність кожного з нас створювати художні чи подібні до них образи є наслідком освоєння
людиною народної творчості та творів мистецтва. До речі, немало людей-не митців мають явні художні
задатки, але не стають митцями насамперед тому, що не хочуть освоювати якусь із мов мистецтва.
Наявність художніх задатків у них часто виявляється в їх поведінці, особливо на дозвіллі, у здатності
експромтом ''римувати'', в дизайні створюваних ними речей тощо. Лише завдяки художнім (чи подібних до
них) образам людина може виступати не як виконавець однієї функції, а як цілісна особистість, відносно
самостійна, суверенна одиниця буття.
Сутність, зокрема й сутність людського життя, осягається зa допомогою мислення теоретичного рівня.
Сутність же існування (сутність існування полягає в самому існуванні, присутності у світі людини як живої
істоти) доступний лише для чуттів. Пізнана мисленням сутність життя залишається невідомою чуттям,
байдужою для ''серця''. Смисл життя недоступний ні розуму самому по собі, ні звичайним чуттям (мабуть,
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це одна із причин схильності українських філософів до створення ''філософії серця''). Іншими словами,
смисл життя недоступний для відомих, ''натуральних'' (згадаймо критику натуралізму в мистецтві) форм
пізнання.
Про роль естетичного відношення ніхто нічого змістовного не писав, але про роль естетичного
відношення, об’єктивованого зa допомогою мови мистецтва, написано багато. Відомим недоліком цих
праць є абсолютизація значення однієї з функцій мистецтва, насамперед пізнавальної та ідеологічної. На
нашу думку, основною функцією мистецтва і естетичної культури особистості загалом є піднесення
духовно-психологічної життєздатності людини. Поки переважна більшість людей постійно заклопотана
різними життєвими проблемами питання підвищення своєї духовно-психологічно життєздатності не
виникає. Але уявимо, що людство досягне того, про що мріяло. Кожна людина має достатньо
високоякісних харчів, має добре житло, кожній із них доступна будь-яка освіта, вона проживає у виключно
демократичній країні, має всі права і свободи. А що далі? Нудьга, яку не можна описати! Біля тридцяти
років тому я написав монографію про цю глобальну проблему людства, вдаючись не лише до фантазії,
мисленого експерименту, а й до історії, зокрема, охарактеризував відповідний період з історії Давньої
Греції, коли рабовласники, не маючи ніяких клопотів, ''божеволіли'' від нудьги, збирались компаніями і по
кілька діб підряд ''возлежали'' на килимах, пиячили і тут же прилюдно (на очах у рабів) займалися
розпустою. Правда, пізніше я зрозумів, що моя ідея не нова. Вона давно виражена в народній творчості у
метафоричній формі: ''Казитися з жиру'' (Мабуть, тому І. Франко називав твір мистецтва ''штукою'').
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Левчук Л. Т. Основи естетики: навч. посіб / Левчук Л. Т., Д. Ю. Кучерук, В. І. Панченко ; За заг. ред.
Л. Т. Левчук – К. : Вища школа, 1997. – 399 с.
2. Левчук Л. Т. Основи естетики: навч. посіб. / Л. Т. Левчук, О. І. Оніщенко. – К. : Вища школа, 2000. – 217 с.
3. Киященко А. М. Эстетика – философская наука / А. М. Кияшенко. – М. : Вильямс, 2005. – 592 с.
4. Іванов В. Людська діяльність – пізнання – мистецтво / В. Іванов. – Вид-во : Наукова думка, Київ, 1977. – 244 с.

REFERENCES (TRASLATED & TRANSLITERATED)
1. Levchuk L. Т. Оsnovy еstetyky: navch. posib. [Aesthetics Basics : Study Guide ] / L. Т. Levchuk, D. Y. Kucheruk,
V. I. Panchenko ; Za. zag. red. L. Т. Levchuk – К. : Vyshcha shkola, 1997 – 399 s.
2. Levchuk L. Т. Оsnovy еstetyky: navch. posib. [Aesthetics Basics : Study Guide] / L. Т. Levchuk, A. I. Onishchenko,
К. : Vyshcha shkola, 2000. – 217 s.
3. Kyiashenko А. М. Estetika – filosofskaia nauka [Aesthetics is a Philosophic Science] / А. М. Kyiashenko. – М. :
Viliams, 2005. – 592 s.
4. Іvanov В. Liudska diialnist – piznannia – mystetstvo [Human Activity – Cognition – Art] / V. Іvanov. – Vyd-vo :
Naukova dumka, Кyiv, 1977. – 244 s.

Тофтул М. Г. Эстетичное отношение человека к действительности.
В статье подвергается критике понимание природы и сущности эстетического отношения человека к
действительности, в частности, прекрасного, рекомендуемое студентам авторами современной учебной
литературы по эстетике. Эстетическое отношение сравнивается с другими отношениями человека к
действительности – с практически-утилитарным, политическим, моральным и религиозным. Раскрывая
сущность эстетического отношения, автор выясняет специфику субъекта, объекта эстетического
отношения человека к действительности и их взаимосвязь.
Ключевые слова: сущность, эстетичное отношение, взаимосвязь.
Toftul M. G. Human Aesthetic Attitude to Reality.
The article analyzes the issue of author’s understanding of nature and the core of human esthetic relationships to
reality, especially to beauty, which are described in esthetic modern education literature, recommended to students.
The accent is made on their moral aspect. The main points of human esthetic relationships to reality are criticized
in this article. It is substantiated that human esthetic relationship is compared with other human relationships to
reality, such as to practicality, politics, morality or religion. The author of this article defines particularity of
subject and object of human esthetic relationship to reality and the connection between them, by revealing the core
of human esthetic relationships. The author comes to the conclusion that human esthetic relationships to reality are
the relationships where the person serves as complete and self-dependant individuality concerning the society in
particular.
Key words: the essence, human esthetic relationships, interrelation.
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Ж.-Л. НАНСІ : ФІЛОСОФСЬКІ РОЗДУМИ ПРО ТІЛО
У статті проаналізовано філософське розуміння тіла французьким філософом Ж.-Л. Нансі. Визначено,
що він вирізняє тіло як цілісну єдність змісту, засобу для означення і форми для метафори. Тіло
утримується логікою зовнішнього / внутрішнього на межі. Воно є корпусом-зібранням і реалізує себе у
"місці зустрічі", де відбувається "себе-тебе торкання". Філософ стверджує, що йдеться про володіння
тілом, а не про власність над ним, оскільки не тільки я володію тілом, але і воно володіє мною. Будучи
експозицією, тіло прагне виписувати власне письмо.
Ключові слова: французький постмодернізм, самість, тіло, корпус,експозиція, дотик.
Постановка проблеми. Комплексно-гуманітарні студії тілесного буття людини з особливою
інтенсивністю почали розвиватися від початку ХХ ст., що було обумовлено популярністю і здобутками
філософської антропології, психоаналізу і "філософії життя". Кінцевого окреслення вектори дослідження
тілесності набули завдяки напрацюванням феноменології, екзистенціалізму, герменевтики, семіотики та
ін. Тому і не дивно, що тілоцентризм обійняв лідерську позицію у філософії та культурі постмодернізму
(знаковими у цьому контексті є праці Р. Барта, Ж. Бодрійяра, Ф. Гваттарі, Ж. Дельоза, Ж. Деріди, Ж.Л. Нансі, М. Фуко). Сучасні стратегії осмислення тіла мають множинні варіації, кожна із яких націлена
не на тіло в цілому, а на його тілесний фрагмент. За такого підходу можемо радше говорити про певний
"маркер" тілесності "плоть", "шкіру", "обличчя", "мускули", при цьому кожен із них є об’єктом
маніпуляції: чи сексуальної, чи косметичної, чи телевізійної, чи спортивної. Філософія постмодернізму
акцентувала на тому, що будь-яка характеристика тіла постає продуктом соціального маніпулювання, а
саме тіло уже не організм, а соціальний конструкт. До того ж, політична ідеологія, яка перформатує
культурні і соціальні інтереси та потреби, націлена саме на тіло. Постмодерністи в основному
зосередились на культурних дискурсах "тіла тексту", "тіла манекену", "тіла робота", "тіла без органів" і
так далі. "Тіло зворушене, що торкається, тендітне, уразливе, вічно змінне, вислизаючи, невловиме, що
розтає від ласок чи ударів, тіло без шкірки, жалюгідна шкіра, натягнута над печерою, де кидається наша
тінь…" [1: 138]. Не зважаючи на ґрунтовність і масштабність досліджень, йому щораз вдається
вислизнути від комплексного означення і цілісного осмислення.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Історико-філософський екскурс осмислення тіла в різні
історичні періоди демонструє величезну кількість наукових досліджень як вітчизняних, так і
закордонних авторів. Умовно можна виділити три вектори розуміння тіла у сучасній українській
філософії: інтерпретація тіла у культурологічній, філософській та історико-філософській площинах;
гендерні дослідження; переосмислення тіла у соціальному контексті. Проблема тіла і тілесності, що
артикульована у працях французьких постмодерністів, стала предметом студій О. Вербицької, Л. Газнюк,
О. Гомілко, О. Грицанової, Ю. Доброносової, В. Ільїна, І. Карівця, С. Куцепал, М. Можейка,
В. Табачковського, В. Ярошовця та інших. Проте доводиться констатувати, що поза увагою залишились
роздуми французького філософа-постмодерніста Жана-Люка Нансі, виняток становлять праці Д. Міхеля,
О. Петровської, В. Подороги, Г. Тульчинського, В. Семенкова. Відтак, у сучасній українській філософії
на сьогодні залишаються малодослідженими філософські праці Ж.-Л. Нансі, що присвячені ролі та місцю
тіла людини.
Мета статті – розкрити особливості філософського розуміння тіла Ж.-Л. Нансі.
Виклад основного матеріалу. У творчості відомого французького філософа Жан-Люка Нансі
простежується вплив філософських ідей Р. Декарта, І. Канта, Г. Гегеля, Ф. Ніцше, М. Хайдегера,
Ж. Деріди. Розуміння тіла Ж.-Л. Нансі викладає у своїй основній праці "Corpus", яка з’явилась після
перенесеної ним операції з пересадки серця і отримала відповідне зацікавлення та обговорення. На нашу
думку, спонуку до написання "Corpus" а влучно окреслив сам автор: "моїм основним, керівним наміром
була спроба заново осягнути "картезіанську" істину "тіла" у самих надрах, у серцевині "гуссерліанської"
чи "мерло-понтівської" істини "плоті"" [2: 219]. Крім того, вважаємо, що власний досвід і переживання
філософа у післяопераційний період також вплинули на написання роботи.
Варто зауважити, що сам стиль філософування Ж.-Л. Нансі викликав неоднозначну оцінку. Одним із
перших свої міркування щодо цього висловив В. Подорога, готуючи питання і нотатки для бесіди з
французьким філософом у 1996 р.: "Якщо використання мови для думки, до якої я (мається на увазі до
мови – О.Ч.) звичний, передбачає наявність завершеної фрази чи кількох фраз – так вибудовується
прийнятна "логічна форма" тексту – то, читаючи і перечитуючи твій текст, бачиш, що поряд із
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горизонтальним рухом йому властивий ще вертикальний вимір, – використання мови іде на еліптичному
рівні, коли простежується і стає значимою не просто вимова окремого звука, але і його властивість
повернути слово (поняття) до його етимологічних витоків чи пов’язати з іншим, що виникає раптово із
самого зв’язку, розриву і "смерті" початкового слова, при цьому знайдене слово може так само раптово
розпастись, знову пов’язатись із сусіднім і так далі" [2: 17–173]. На думку російського філософа, читач
опиняється перед дилемою як сприймати текст "Corpus"′а: як нову концептуальну диспозицію – логоса
чи як нову мову висловлювання – поезіс, адже "жодної ієрархії, жодної підпорядкованості, жодного
виведення одного з іншого – все підкорено цій блискучій грі, де будь-яке слово зрівнюється з сусіднім чи
тим, якому воно протистоїть, де воно легко заміняється протилежним і не має відношення до
попереднього ("категоріального") значення" [2: 174]. У відповідь на це сам автор зауважив, що поставив
собі за мету написати такий текст, який би погано піддавався операції означування, аналогічно до того,
як "моє тіло є моє вислизання-від-мене-самого" [2: 172–173]. Завдяки цьому, вважаємо, оприявнюється
методологічна настанова Ж. Дельоза і Ф. Гваттарі, за якою потрібно виробити "іншу манеру читання", а
сам текст сприймати як втілення нецентрованої та асоціальної ризоми, яка завжди перебуває посередині,
поміж речей, являє собою поміж-буття.
Враховуючи вище зазначене, наголосимо, що манера викладу "Corpus"′а цілком відповідає
тенденціям постмодерного філософування і певною мірою наближає її до літературної творчості: "Для
Нансі, як і для багатьох французьких філософів кінця ХХ століття, філософська практика схожа до
літературної діяльності. Але філософія і література не співпадають між собою. Спільне для них – письмо,
а різниця у тому, що філософ через письмо намагається помислити межі нашого людського досвіду.
Таким чином, для Нансі філософія зводиться до активної роботи зі створення таких творів, які б
дозволяли нашій свідомості отримати найбільшу поживу для роздумів" [3: 77–78]. До того ж, читаючи
"Corpus", відчувається присутність інших філософів, наприклад Е. Гуссерля, М. Хайдегера, М. МерлоПонті, але водночас відсутні звичні цитування, що дозволило В. Семенкову підкреслити: "І тим не менше
"Corpus" – це саме філософія, але філософія у певному регістрі. В цій роботі зроблений певний дослід із
трансформації філософського дискурсу, а точніше – вихід за межі сформованого філософського
дискурсу" [4: 101]. Зазначені дискусії щодо "Corpus"′а підкреслюють актуальність та значимість цієї
праці, адже сам Ж.-Л. Нансі постає у якості віртуозного скриптора (у бартівськом розумінні), котрий
зайнятий письмом-цитуванням. Цілком закономірно, що саме письмо для нього є продовженням тіла,
тіло виявляє себе продовжуючись, тіло як таке місце, яке "потребує продовження" [2: 50], що
здійснюється через комунікацію, письмо, технічні винаходи.
Беззаперечним є той факт, що філософське осмислення тіла притаманне кожному періоду історії
філософії, в межах яких сформовано значну кількість ідей, аргументів і підходів, зокрема етно-фонофалло-логоцентризму щодо тіла, але: "Попередники Нансі писали про машиноподібні тіла (Декарт), про
тіла експлуатованих (Маркс), про трагічні тіла (К’єркегор), про тіла, яким притаманна воля до влади
(Ніцше), про тіла без органів (Арто), про бажаючі і агонізуючі тіла (Батай), нарешті, про тіла, що
піддаються дисциплінарним репресіям (Фуко) чи про тіла, які уособлюють досвід соціальної
приналежності (Бурдьє). Однак, у кінцевому рахунку, мова у всіх йшла зовсім не про тіло, а, відповідно,
про місцезнаходження душі у живому організмі, про класове гноблення, про існування, про страждання,
про трансгресію, про наглядаючу і караючу владу чи про розподіл ресурсів у суспільстві. Всі ці теми
стали фігурами попереднього філософського дискурсу, якому Нансі протиставив дискурс тілесності"
[5: 179]. Осмислюючи тіло, Ж.-Л. Нансі імпонують міркування Ж. Дерріди і Р. Барта стосовно того, що
тіло не піддається розшифруванню. Абсолютно не потрібен процес дешифрування, більше того, він
неможливий через очевидність та відсутність правил розуміння: "У тілі нема нічого, що потребувало би
розшифрування, крім того, шифр тіла є саме це тіло – незашифроване і протяжне" [2: 74]. В цілому,
доповнивши міркування Ж.-Л. Нансі ідеями М. Фуко і М. Мерло-Понті, отримуємо один із цілісних для
французького постмодернізму підхід, за яким тіло є носієм смислів, більше того для Ж.-Л. Нансі воно є і
джерелом смислів.
Відштовхуючись від класичних міркувань, Ж.-Л. Нансі переосмислює дуалізм тіла і душі. Перш за
все він не погоджується з платонівським розумінням тіла як гробниці душі. Водночас йому не зовсім
імпонують висновки Декарта, за якими тіло функціонує автономно і незалежно від душі. Для Ж.-Л. Нансі
тіло не визначає певну субстанцію, воно визначає саму відмінність, завдяки чому може
диференціюватись "зовнішнє" і "внутрішнє". Тіло у такому ракурсі не є відмінним від чого-небудь, воно
саме відрізняє і відрізняє себе. Відрізняючи себе, воно відрізняє певну самість – воно відрізняє себе як
"самість" – і уже на засадах цього вирізняє два устрої і два регістра, котрі постають один перед одним як
"внутрішнє" і "зовнішнє" [1: 123]. Душа може бути як внутрішнім, так і зовнішнім об’єктом: будучи
зовнішньою вона співпадає з імматеріальною значимістю, а будучи внутрішньою вона ідентична
імматеріальності, котра репрезентується як "глибина душі" чи деяка "сокровенність" совісті й афектів.
Продовжуючи розмисли, філософ зазначає: "Тіло є відношення, посередництвом якого можна отримати
відсилання від внутрішнього до зовнішнього, але відмінність, що визначається цим відношенням, не
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розділяє тіло і душу як дві субстанції: це відмінність єдиного і неповторного суб’єкта з самим
собою" [1: 124]. Фактично лінія тіла, з одного боку, розмежовує внутрішнє і зовнішнє, а, з іншого – дає
їм змогу доторкатись один до одного. Глибина буття тіла є постійним ззовні найінтимнішого всередині.
Таким чином, у трактуванні Ж.-Л. Нансі дуалізму душі і тіла іманентні відмінність, розкриття і
гетерогенеза омоусії (використавши термін тринітаристської теології, філософ має на увазі невпинне
збудження і перетворення, котре розповзається, ділиться і розгортається у взаємодії матерії тіла, його
душі і його духа).
Екстраполюючи ідеї соціальної філософії Ж.-Л. Нансі на одиничного індивіда, не можемо залишити
поза увагою спів-буття на межі. Запропонована ним унікальна логіка внутрішнього / зовнішнього
утримує в єдності саме на межі. Витоки такого трактування О. Петровська вбачає із не до кінця
розвиненого М. Хайдеггером положення про "Mit-Sein" [6: 123]. За Ж.-Л. Нансі, у цій логіці відсутнє
домінування чисто зовнішнього чи чисто внутрішнього, натомість присутня логіка, яка утримує в єдності
на межі і те, й інше. На цій межі виникають сингулярності, які відрізняються від суб’єкта, оскільки
останній є досить стійкою і замкненою в собі одиницею. У такому аспекті простежується схожість із
дельозівським розумінням її як форми індивідуалізації на рівні станів чи смислових порогів.
Сингулярність у інтерпретації Ж.-Л. Нансі трактується як випадкове, рухоме і унікальне утворення, що
перебуває на окресленій межі, й, водночас, зумовлює конкретність ситуативних положень, їх
детермінованість і випадковість, забезпечує можливість для самовияву суб’єкт дискурсивних відносин.
У своїх антропологічних міркуваннях Ж.-Л. Нансі подекуди по відношенню до тіла вживає поняття
виставка або експозиція, але це не означає, що тіло демонструється для представлення і оцінки. Тобто
мова йде про форму спрямованості і те, що він називає перебуванням на межі, є такий спосіб існування,
коли внутрішнє і зовнішнє дані у своїй одночасності або коли те, що здається самим потаємним і
внутрішнім, приходить до нас ззовні. Внутрішнє і зовнішнє даються на межі одночасно, і це передує
моменту, коли людина зустрічається з іншою людиною, здійснюючи захват, привласнення, розгляд
[6: 126]. Крім того, філософ уточнює, що виставка тіла також означає подвійний рух "поза-себе" і "длясебе", що, власне, розкриває природу і структуру самості. Я знаходить себе у тілі, переживає себе в
ньому. Hoc est enim corpus meum (Це ж є тіло моє) – постійне німе утвердження одиничної присутності
суб’єкта. Воно утримує в собі кілька вагомих логічних акцентів. По-перше, "це" утверджує все те, що
виставляє суб’єкт перед іншими. По-друге, "моє тіло" вказує на володіння, а не власність: я володію
своїм тілом, поводжуся з ним як хочу, а воно, в свою чергу, володіє мною (тягне мене, відштовхує,
обмежує, затримує). По-третє, "corpus" – тіло-корпус є зібранням частин, членів, зон, станів і функцій.
(До речі, продовжуючи філософську дискусію з В. Подорогою, у 2005 р. Ж.-Л. Нансі написав текст ''58
свідчень про тіло'', де одним із пояснень назви тіло-корпус може бути арифметична дія 5+8 – це п’ять
членів (руки, ноги і голова) плюс вісім зон тіла: спина, живіт, череп, обличчя, сідниці, стать, анус, горло).
Тіло є поліморфним оксюмороном: внутрішнє / зовнішнє, матерія / форма, гомо- / гетерологія,
моє / ніщо… Воно є показником: тут, зовсім близько, там, достатньо далеко… Справжнє тіло, за ЖЛ. Нансі, найчастіше голодне, пригнічене, понівечене, неспокійне, але інколи танцююче, усміхнене
(фактично продовжується постмодерне розуміння тіла як такого, що панікує, зникає, агонізує), "тіло –
наша оголена тривога" [2: 29], бо "онтологія тіла = вписування у буття. Існування звернене зовні (там
немає адреси, немає призначення, і тим не менше (але як?) є одержувач: я, ти, ми, тіла, нарешті).
Екзистенція: тіла суть існування, сам акт екзистенції, буття. Тіло – не сутність, не явище, не плоть і не
значення. Тіло – бути-виписаним" [2: 43].
Будь-яке тіло прагне "виписувати власне письмо", посередництвом котрого розкривається динаміка,
просторова протяжність і наповнюваність процесу означення. До появи тексту тіло не існує, воно
формується текстом у його часовому розгортанні. У розумінні Ж.-Л. Нансі процес означення становить
собою своєрідний триптих: тіло як зміст – тіло як засіб для означення – тіло як форма для метафори. Поперше, тіло як згусток смислів презентується у якості суб’єкта і є "самовиробництво, творення тіла,
котре пропонує себе у повному об’ємі (en corps)", іншими словами, я себе творю, я бачу себе з боку. Подруге, тіло як засіб для означення виступає як інструмент і є невиснажливим ресурсом тіл, самих по собі
переповнених значеннями, що створені виключно для того, щоб означати. Тіло реалізує себе у "місці
зустрічі", де відбувається "себе-тебе торкання", тобто дотик до себе через іншого (подекуди можемо
спостерігати символізацію тіл, що досягається завдяки емоційній реакції на фізичний, енергетичний і
духовний інваріанти дотику, наприклад, тіло Квазімодо чи Дон Жуана). Варто зауважити, що концепт
дотику постає як один із домінуючих у "Corpus"′ і. По-третє, тіло як форма для метафори виступає у
якості об’єкта і постає перед нами як вимисел, гра уявлень, що, безумовно, зворушує (страх і
співстраждання, сміх і міміка). Таким чином, Ж.-Л. Нансі стверджує, що триптих тіла реалізується у
якості суб’єкта творення, об’єкта творення та інструмента творення.
Як уже зазначалося, для французького філософа тіло мислиться як межа думки і отримує означення
corpus. Цим фактично підкреслюється, що і насьогодні тіло залишається корпусом не тільки складових
частин, але і знань, іншими словами відбувається мислення тіла, мислення посередництвом текстів, "це і
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є та тканина, із якої ми виткані", що "включає в себе повний корпус Великої Енциклопедії Науки,
Мистецтва і Філософії Заходу" [2: 27]. Тіло розуміється як мозаїка / поєднання різних текстів. Перш за
все це тексти А. Арто, Дж. Джойса, М. Пруста (вони відіграють роль віртуального тіла, що подорожує у
просторі і часі; їхні живі тексти торкаються до читача, спонукають сприймати їхню присутність; для
означення цього Ж.-Л. Нансі вводить поняття ''мислити тілом'', тобто робити свій власний текст тілом –
корпусом відчуттів і рухів). Водночас він застерігає про амбівалентну природу тіла: "Знак-самого-себе і
самобутність знака: така подвійна формула тіла при всіх його станах і можливостях, які ми за ним
визнаємо" [2: 103].
Висновки та перспективи подальших досліджень проблеми. Отже, французький постмодернізм у
онтологічному вимірі констатує наявність трьох модусів існування тіла у світі: тіло як "буття-для-себе",
тіло як "буття-для-іншого" і тіло як "буття-як-об’єкт" (такий модус, коли я існує для себе як пізнане
іншим у якості тіла). Прирівнюючи тіло до нескінченного тексту, Ж.-Л. Нансі продовжує розвивати ідеї
Ж. Деріди і Р. Барта, М. Фуко і М. Мерло-Понті. Для нього тіло може виступати у формі смислу, який не
піддається розшифруванню, або знака, в якому втрачається смисл. Постійне утвердження єдиної моєї
присутності передається фразою "це є тіло моє", з уточненням, що "моє тіло" вказує на володіння без
легітимації. Лінія тіла є межею зовнішнього / внутрішнього. Воно завжди є тим, що письмо виписує,
читання тіла це дотик, прагнення дотику, але в жодному разі не розшифровування. Ж.-Л. Нансі
стверджує, що тіло не може бути "моїм" тілом: "Я ніколи не пізнаю свого тіла, я ніколи не пізнаю себе у
якості тіла…" [2: 55], тим самим залишаючи поле для подальших філософських рефлексій щодо тіла.
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Чаплинская О. В. Ж.-Л. Нанси: философские размышления о теле.
В статье проанализировано философское понимание тела французским философом Ж.-Л. Нанси.
Определено, что он понимает тело как целостность содержания, инструмента для означивания и
формы для метафоры. Тело удерживается логикой внешнего / внутреннего на границе. Оно есть
корпусом-собранием, и реализует себя в "месте встречи", где происходит "себя-тебя касание".
Философ утверждает, что речь идет о владении телом, а не о властности над ним, поскольку не
только я владею телом, но и оно владеет мной. Будучи экспозицией, тело хочет выписывать
собственное письмо.
Ключевые слова: французский постмодернизм, самость, тело, корпус, экспозиция, касание.
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Chaplinska O. V. J.-L. Nancy: Philosophical Thoughts about the Body.
The article analyzes the philosophical understanding of the body by French philosopher J.-L. Nancy. Equating
the body to the infinite text, J.-L. Nancy continues to develop the ideas of J. Derrida, R. Barthes, M. Foucault
and M. Merleau-Ponty. For him, the body can take the form of intent, which is not exposed to decrypt or sign,
which lost meaning. Permanent establishment of a single presence is told by phrase "this is my body". J.-L.
Nancy, trying to understand the "cartesian" true "body" at the heart of "husserlian" or "merlot-pontian" true
flesh, wrote a "Corpus". In this work he reinterprets the dualism of mind and body, says that the line of the body
separates internal and external at the same time allows them to touch each other. So, actually, it is held by logic
external / internal to the limit. Philosopher distinguishes body as a coherent unity of content, means to define
and shape for metaphors. It is a body-assembly and realizes itself in a "meeting place" where the "self- you
touch" takes place. J.-L. Nancy says that it is the possession of the body, not the ownership over it, not only
because I own body, but it owns me. In his opinion, when the body is on display for presentation and evaluation,
the double-movement outside- itself and for-itself happens, providing disclosure of the nature of the self. As
exposure, the body tends to write its own script.
Key words: French postmodernism, self, body, corpus, exposure, touch.
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МОРАЛЬНИЙ ВИМІР ЕКОНОМІЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ В КОНЦЕПТІ СУЧАСНОЇ
ФІЛОСОФСЬКО-СВІТОГЛЯДНОЇ ПАРАДИГМИ
У статті здійснено дискурс-аналіз культурологічних вимірів економічної глобалізації на основі категорії
людиномірності як основного критерію у визначенні її гуманістичності чи дегуманістичності.
Стверджується. що ідеї гуманізації економіки в епоху глобалізації базуються на певних моральних
принципах, які можуть бути реалізовані шляхом формування соціально-людських відносин. Це не
передбачає нівелювання своєрідності історичного розвитку різних країн і народів. Тому опора на етикофілософські теорії в економіці дозволить всебічно і критично аналізувати проблемні ситуації в
господарській діяльності та знаходити обґрунтовані рішення складних соціальних дилем.
Ключові слова: філософія, світогляд, економіка, глобалізація, гуманізація, мораль, культура.
Постановка проблеми. Прискорена динаміка економічно глобалізованого розвитку своєю
непередбачуваністю кардинально змінює світосприйняття сучасної людини. Якщо під економічною
глобалізацією cлід розуміти обсяг міжнародної торгівлі і торгових потоків, рівень міжнародної ділової
активності, то вона, звичайно, з одного боку, сприяє взаємозближенню країн, народів, регіонів, а з
іншого, – загострює проблеми їх культурної асиміляції. А тому економічна глобалізація стає предметом
всебічних наукових досліджень різнопрофільних гуманітаріїв, що вимагають філософсько-світоглядного
осмислення. В залежності від світоглядної позиції авторів оцінки напряму, цілей, засобів і цінностей у
соціально-культурному вимірі значно різняться. Український академік, економіст В. М. Геєць застерігає,
що "… сучасний глобальний економічний порядок створює реальну загрозу перетворення економічних
систем периферійних країн у безвихідні, позбавлення потенціалу розвитку" [1: 307], бо, на його думку,
американська (США) модель соціального розвитку, яка нав’язується усьому світові "… в теперішньому її
вигляді не відповідає історичним принципам лібералізму, дискредитує всю систему західних цінностей і
загрожує стабільності світових процесів" [1: 562].
У 2006 році в Києві відбулася представницька ювілейна XV Міжнародна наукова конференція "Мова
і культура". Один із її учасників відомий український громадський діяч і письменник Іван Дзюба з цього
приводу написав статтю "Глобалізація і майбутнє культури", де ставить питання про наслідки
економічної глобалізації для культури в контексті споконвічної мрії "про об’єднання різних гілок роду
людського в одну велику сім’ю". Зроблений ним історичний екскурс подібних спроб, дозволяє автору
зробити не втішний висновок: "Фактично глобалізація, хоча оперує гаслами економічної ефективності,
насправді формує витратну цивілізацію, цивілізацію необмеженого споживання, що погибеллю загрожує
майбутності людства" [2].
Українська інтелігенція стурбована все більш тіснішою залежністю нашої Вітчизни від впливу
геополітичних інтересів США і тими морально-ціннісними наслідками, що випливають з такої взаємодії
для культурного ореолу країни. Різка зміна її міжнародного вектору політико-економічної орієнтації,
перехід у культурно-пропагандистському зрізі від русифікації до американізації (точніше було б сказати:
"сешеазації") посилює релятивістські настрої молоді і формує песимістичні, нігілістичні або, навіть,
радикальні їх установки. Моральні цінності, як основний конструкт культури особистості,
витлумачуються через призму матеріального достатку з орієнтацією на економічні стандарти життя
високорозвинених індустріальних суспільств.
Отже, проблема впливу економічної глобалізації на самопочуття окремої пересічної людини стає
визначальною у її соціокультурних вимірах і актуалізує філософсько-світоглядну методологію наукових
дискурсів, що вимагає нових підходів до визначення змісту вже усталених понять "культура", "мораль",
"економіка".
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про посилення у вітчизняному теоретичному
континуумі соціокультурних вимірів економічної глобалізації, що, з одного боку, ускладнює детальний
огляд літературних джерел, а з іншого, – створює простір для авторської систематизації різнопланових
думок. Зокрема, в масиві зарубіжних і вітчизняних робіт з названої тематики відзначаються як
фундаментальні, так і публіцистичні наукові дослідження з історичної, економічної, політичної,
культурологічної сфер, де морально-етична складова розглядається побіжно у руслі висвітлення
основного напряму.
Так, політолог В. І. Плохих здійснює огляд висвітлення в літературі процесу етнічної глобалізації і
його впливу на збереження національної ідентичності акцентує увагу на те, що "глобалізаціє не є суто
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економічним явищем, адже вона впливає на всі сфери життя суспільства" і виходить за її межі. В такому
контексті посилається на дослідження А. Гальчинського, котрий називає національну ідентичність в
умовах економічної глобалізації однією з "принципових ознак індивідуалізації суспільного процесу, у
тому числі глобального розвитку, його персоніфікації і олюднення" [3: 115–116.].
Економіст М. П. Адамович досліджує еволюцію соціокультурного компоненту глобального
економічного розвитку і робить висновок, що "одна з гостріших суперечностей існує між типом
впровадженої економіки та сформульованим конкретною національною культурою типом людської
особистості. В цьому аспекті культура постає як дуже важливий тип виробництва – виробництво самої
людини в усій багатоманітності її конкретних історичних вимірах" [4: 33].
Філолог С. Б. Пономаревський вивчає міжкультурний діалог в системі ціннісних координат
полікультурного суспільства. Він стверджує, що "здатність до діалогу виступає вкрай важливою рисою
особистості, оскільки діалог відкриває можливості для розуміння інших людей, іншої системи цінностей,
інших ціннісних мотивацій тощо. У міжкультурному контексті діалог сприяє обміну думками,
враженнями, оцінками між представниками різних культур і, відповідно, розвиває взаєморозуміння та
взаємосприйняття" [5: 144].
Філософ А. І. Доннікова досліджує багатобарвну палітру світових культурних явищ і процесів в
концепті людиномірності, де говориться про людинозберігаючу "технологію", де б культура створювала
умови для толерантної взаємодії, комунікації. При цьому вона акцентує увагу на культуру сприйняття
світу особистістю, не зважаючи на його кризи, руйнації, буттям "на межі". Підводячи підсумок
дослідження зазначає: "Культурні чинники – належність до традиції, причетність до історії, ціннісних
абсолютних, толерантне ставлення до світу та ін., роблять людину багатовимірною, зв’язаною зі світом,
стурбованою ним, такою, що прагне в ньому зберегти своє існування" [6: 68]. Для нашого дослідження
моральних вимірів економічної глобалізації такий підхід дає поштовх об’єктивізації роздумів, щодо
суперечливих наслідків культурного прогресу людства в умовах нестабільності світу і виводить на
світоглядну проблематику.
Метою статті є абрис філософсько-світоглядного дискурс-аналізу культурологічних вимірів
економічної глобалізації через моральні чинники її впливу на людину в оптиці "світоглядної парадигми".
В межах роботи робиться спроба застосувати філософсько-антропологічну методологію для
дослідження процесу становлення людської самобутності в сучасну епоху.
У викладі основного матеріалу основна увага концентрується навколо змісту поняття "світоглядна
парадигма" і її застосування до аналізу культурологічних наслідків економічної глобалізації. Сучасна
економіка як багатогранне планетарне явище виглядає достатньо суперечливо. З одного боку, в ній
панують певні економіцистські упередження, сформовані ще за часів Адама Сміта. Вони укорінилися в
суспільній свідомості як головна домінанта всієї сукупності соціальних відносин. Цим зумовлена
недостатня увага сучасної економічної і філософської думки до соціально-культурних та етичних
аспектів економіки. З іншого боку, проблеми глобалізації, котрі зачіпають інтереси різних верств
населення, призводять до більшого розмежування у світовому масштабі полюсів надмірного багатства та
злиднів. Постало питання про те, чи може економічна глобалізація забезпечити максимально гідне
людини життя, чи лише надати їй мінімальні потреби для виживання.
Отже, людиномірність як соціально-філософська категорія виступає центральною категорією у
соціокультурному вимірі економічної глобалізації. Який же світоглядно-філософський зміст категорії
"людиномірність" наукових досліджень економічної глобалізації?
Загальним предметно-проблемним протиріччям економіки в епоху глобалізації є співвідношення
"економіка-суспільство", "економічний суб'єкт-колективний суспільний суб'єкт". Тому аналіз
економічних відносин повинен здійснюватися в рамках логіки формування "багатобічного колективного
суб'єкта", орієнтованого у своїй діяльності на реалізацію соціальної ефективності як форми втілення
гуманістичних цінностей. Інтеграція основних компонентів соціальної економічної діяльності повинна
розглядатися у формі конкретного синтезу "суб'єкта виробництва", "суб'єкта управління" із "суб'єктом
споживання". Подібна система має складати зміст філософсько-світоглядної парадигми економічних
відносин, адже буде спрямовувати методологію виробництва до формування соціально-культурного
простору, зорієнтованого на людські потреби та інтереси. Людина є основною рушійною силою і
продуктом історичного процесу, основним концептом у соціокультурному вимірі економічної
глобалізації, оскільки економічні відносини знаходяться не на узбіччі цивілізаційного поступу, а
визначають його культурно-людський характер. Людина, на думку І. Канта, в культурно-цивілізаційному
процесі має стати самоціллю історії. Ще раз наголосимо, що економічні підвалини життя соціуму
розвиваються не осторонь, самі по собі, а в контексті всезагального ходу історії, де все вимірюється на
користь чи на шкоду життєдіяльності людини.
Поняття "людиномірність" супроводжує усю історію людського пізнання в плані порівняння власного
"Я" зі світом і засвідчується у повсякденній свідомості та наукових розвідках як домірність людині всіх
існуючих і неіснуючих речей і явищ (Протагор). У сучасних теоретичних практиках воно висвітлюється
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як проблема самоідентифікації людини з наслідками власної практично-перетворювальної діяльності.
Поняття людиномірності передусім несе світоглядне навантаження і відображає наповненість світу
(природи, суспільства) смислами людського буття, що дозволяє різнопрофільним теоретикам його
застосовувати до різноманітних форм людської практики: освіти, політики, права, спорту тощо [7: 230].
В такому контексті концентровано виражено філософсько-етичне питання відповідності створеного
людиною цивілізаційного простору з урахуванням досягнутого науково-технічного, інформаційнотехнологічного прогресу тому, хто його творив, тобто, сутності людського існування. Експлікація
наукового концепту людиномірності на економічні відносини наповнює їх ціннісно-смисловим змістом у
соціокультурному просторі. Саме така економіка на основі інтеграції виробництва, управління і
споживання формує об'єкти єдиного соціального процесу.
Серед сучасних західних культурно-етичних концепцій провідне місце займає теорія справедливості
Дж. Ролза. Цей учений спробував сконструювати певну формулу відносин розподілу, яка, не вступаючи
у конфлікт із базовими ліберальними цінностями, була б прийнятна для всіх, або, принаймні, для
більшості членів суспільства. Він запропонував принцип, який вимагає, щоб будь-яке збільшення
нерівності супроводжувалось би реальним збільшенням добробуту для всіх, хоча і
нерівнозначним [8: 24].
Методологічні підходи вітчизняних дослідників економічної глобалізації не відрізняються від
існуючих на Заході. Основні розходження між ними стосуються розуміння її напрямів та наслідків, при
цьому порушуються проблеми політичного лідерства в епоху створення всесвітнього економічного
простору і водночас обговорюються проблеми культурних взаємин між народами. Ставиться питання
про віддалену в часі культурну глобалізацію, зіткнення культур, транскультуру, трансгуманізм тощо. В
цих дослідженнях говориться про те, що будь-які тенденції універсалізації виробництва тісно пов’язані із
культурними трансформаціями. Воронкова В. Г., Нікітенко В. О. диференціюють мегатенденції розвитку
сучасного світу як виклик глобалізаційним процесам, що порушують сформовану культурно-історичну
традицію. Автори описують існування: 1) "культурної поляризації"; 2) "культурної асиміляції";
3) "культурної гібридизації"; 4) "культурної ізоляції" [9: 487]. Щодо їх історичної значимості вчені
висловлюють протилежні думки. Якщо одні автори вважають, що економічна глобалізація "створює нові
більш сприятливі умови економічного зростання та вищого рівня життя" [10: 22], то інші стверджують
про те, що вона завершує попередню цивілізацію і створює новий геокультурний простір, котрий
насичений викликами та ризиками. Геокультурний простір постає в контрастах бідності та багатства,
цивілізаційного поступу в одних випадках і повернення до образів дикунства в інших. Осягаючи висоти
філософського осмислення параметрів постсуспільства, постає питання про "неоціненність" нового
геоекономічного проектування. Злободенною є турбота про цивілізаційні перипетії в часі і просторі
однополюсного розвитку глобалізованого світу.
Враховуючи те, що глобалізація є результатом цілого комплексу інноваційних факторів і викликає
фундаментальний цивілізаційний поворот в історії людства, необхідно подолати однобічність наявних
підходів, а розглядати процеси в дискурсі полемічності, тобто в ризомо-номадичному стилі мислення,
щоб синтезувати різні теоретико-методологічні підходи в єдиний соціокультурний вимір. Якщо
намагатися дати визначення поняття "світоглядна парадигма", яка розкриває зміст параметрів людського
бачення світу, характерного для того чи іншого історичного етапу у розвитку культурно-історичного
процесу, то необхідно підкреслити його відмінність від наукової парадигми, яка фіксує межі історичних
шкіл в науці. Вона також є складовою культури, але вже в цивілізаційному оформленні.
Економічна наука вкрай потребує світоглядних координат, бо практика економічної глобалізації
значно випереджає темпи наукових прогнозів. Міжнародний економічний форум "ДАВОС – 2016"
визначив не лише параметри майбутньої економічної глобалізації, а зробив висновок про те, що людство
вступає в нову епоху технологічної революції, яка буде позначена новим рівнем розвитку культури. Для
філософів залишається відкритим питання про прогрес чи регрес в розвитку людської самобутності,
стане вона в епоху повної "роботозації" щасливішою чи більш знедоленою?
Висновки. Таким чином, ідеї гуманізації економіки в епоху глобалізації базуються на певних
моральних принципах, які можуть бути реалізовані шляхом формування соціально-людських відносин.
Це не передбачає нівелювання своєрідності історичного розвитку різних країн і народів. Тому опора на
філософсько-світоглядні парадигми в економічній теорії, у визначенні цілей і напрямів економічної
інтеграції та глобалізації, дозволить всебічно і критично аналізувати проблемні ситуації в господарській
діяльності та знаходити обґрунтовані рішення складних соціальних дилем.
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Чугай О. М. Моральное измерение экономической глобализации в концепте современной
философско-мировоззренческой парадигмы.
Осуществляется дискурс-анализ культурологических измерений экономической глобализации на основе
категории человекомерности как основного критерия в определении ее гуманистичности или
дегуманистичности. Утверждается, что идеи гуманизации экономики в эпоху глобализации
базируются на определенных нравственных принципах, которые могут быть реализованы путем
формирования социально-человеческих отношений. Это не предполагает нивелирования своеобразия
исторического развития различных стран и народов.
Ключевые слова: философия, мировоззрение, экономика, глобализация, гуманизация, мораль, культура.
Chugay O. M. The Moral Dimension of Economic Globalization in the Concept of Modern Philosophical and
Ideological Paradigm.
The urgency of the problem is that economic globalization has been the subject of many studies, and this
requires a comprehensive understanding of the philosophical vision of the world. The purpose of the article is a
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discourse analysis of cultural dimensions of economic globalization based on the category of human dimension
as the main criterion in determining its humanistic or degumanistic. Globalization is the result of complex
factors and innovation is fundamental civilizational turn in history, so it is necessary to overcome the onesidedness of existing approaches and consider these processes in the discourse of polemics, that rhizomenomadic way of thinking. This will enable synthesize different theoretical and methodological approaches in
social and cultural terms. The attention paid to the fact that the definition of "ideological paradigm", which
reveals the content of the parameters of the human vision of the world, characteristic of a historical stage in the
development of cultural-historical process, is necessary to emphasize its difference from scientific paradigm that
fixes the limits of historic schools science. She is also a part of culture, but in the design of civilization.
Economic science is in dire need of ideological coordinates because the practice of economic globalization is far
ahead of the pace of scientific predictions. International Economic Forum "Davos - 2016" defined not only the
parameters of future economic globalization and concluded that humanity is entering a new era of technological
revolution, which will be marked by a new level of culture. It is alleged that the idea of humanizing the economy
in an era of globalization based on certain moral principles are realized through the formation of social human
relations. But this does not imply leveling originality of historical development of various countries and peoples.
Therefore, reliance on the philosophical and ideological paradigm in economic theory, the definition of
objectives and areas of economic integration and globalization will allow comprehensively and critically
analyze problem situations in the economic activity and find decisions of difficult social dilemmas.
Key words: philosophy, ideology, economy, globalization, humanization, morality, culture.
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ВПЛИВ ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЙНИХ ПАРАДИГМ НА ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК
КАТОЛИЦЬКОГО САКРАЛЬНОГО МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА : ПЕРІОД ПАТРИСТИКИ І
РАННЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
У статті розглянуто особливості філософського та релігійного дискурсу патристики і раннього
середньовіччя, під впливом яких формувалася і розвивалася католицька сакральна музична традиція.
Здійснено аналіз впливу релігії і філософії на музику як культурне явище і як на засіб осягнення
християнських істин, цінностей, способу життя. Окреслено, яким чином ті чи інші філософськорелігійні напрями, тенденції, ідеї та традиції позначилися на католицькому музичному сакральному
мистецтві.
Ключові слова: релігія, філософія, неоплатонізм, мистецтво, благодать, церква, музичний вплив,
естетика.
Постановка проблеми в загальному вигляді. Релігійний культ як один із структурних елементів
релігійної системи серед інших засобів формування свідомості віруючих і впливу на неї використовує
релігійне (сакральне) мистецтво, однією із форм якого є музика. Музика формує і розкриває внутрішній
духовний потенціал людини, спрямовує її думки і почуття у сферу небесного, Божественного. Крім того,
сакральні музичні твори – це один із засобів, який у загальнодоступних зовнішніх формах може донести
до людей християнські істини, цінності, прагнення тощо. Наближеність мистецтва до осередків
духовного життя або віддаленість від них обумовлює духовну насиченість і повноту музичного твору.
Оскільки мистецтво не існує окремо від суспільних і культурних процесів, воно піддається їх впливу
безпосередньо. Тому для здійснення філософсько-релігієзнавчого аналізу католицького сакрального
музичного мистецтва важливим є визначення тих філософських і релігійних парадигм, які певною мірою
здійснили вплив на формування і розвиток католицького музичного сакрального мистецтва.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Наукові розвідки у сфері християнської сакральної
музики здійснювалися представниками різних гуманітарних дисциплін. Даній проблематиці присвячені
наукові розвідки вітчизняних музикознавців, які, в свою чергу, мають різні напрямки досліджень. Так, у
площині музикознавства можна виокремити етномузикознавство, медієвістику, дослідження барокової
доби й історії виникнення та розвитку партесного співу у православ’ї, дослідження творчої спадщини
окремих творців української сакральної музики і їх впливу на подальший її розвиток, дослідження історії
сакральної музики в Україні, онтологію музичного мистецтва як такого та християнського, зокрема.
Серед праць дослідників-музикознавців зазначимо доробок В. Гошовського, О. Зосім, Ю. Медведик,
Л. Романської (Зайцевої), Н. Герасимової-Персидської, Б. Кудрик, О. Цалай-Якименко, А. Єфіменко та
інші.
Сакральну культуру, а також духовність як філософсько-релігієзнавчу категорію на пострадянському
просторі досліджували філософи й релігієзнавці: М. Попович, А. Колодний, Б. Лобовик, Г. Лозко,
І. Харитон, У. Барановська, В. Бодак, В. Лубський, В. Федотова. Серед дослідників християнської
сакральної музики чимало теологів: В. Мартинов, Г. фон Бальтазар, К. Барт, Г. Кюнг, Л. Дукан тощо.
Безпосередньо дослідженням католицької музики присвячені наукові розвідки музикознавців
О. Зосім, Ю. Медведика – щодо католицької духовної пісні на східнослов’янських та українських землях,
А. Єфіменко – щодо естетичного та літургічного аспектів католицької меси ХХ ст., а також католицьких
теологів С. Тишкевича та В. Данилова.
Отже, дослідження християнської сакральної музики, і католицької зокрема, здійснювалося в межах
різноманітних наукових напрямків, кожен з яких надає розуміння цього культурного пласту під
особливим науковим кутом.
Історичному і культурному розвитку західноєвропейської музичної культури присвячені більш ранні
дослідження Л. Карсавіна, В. Шестакова, Т. Ліванової.
Метою статті є аналіз основних тенденцій у філософському і релігійному просторі патристики і
раннього середньовіччя, під впливом яких формувалася і розвивалася католицька сакральна музична
традиція.
Основними дослідницькими завданнями статті є: визначення витоків впливу релігії або філософії на
формування та розвиток католицької сакральної музичної традиції; з’ясування, впливу яких
філософських та релігійних ідей, тенденцій та традицій піддавалося музичне мистецтво католицької
церкви в період патристики й раннього середньовіччя; визначення того, яким чином філософські
© Ярош О. А., 2016
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тенденції патристичного періоду і періоду раннього середньовіччя позначилися на католицькій
сакральній музиці.
Виклад основного матеріалу. Основним рушієм католицького мистецтва, за С. Тишкевичем, є
прагнення у загальнодоступних зовнішніх формах донести до людей ''найпіднесеніші християнські
істини, духовні пориви і настрої'' [1]. Вираження божественного елементу в християнстві, на думку
теолога, його духовна насиченість залежить від його близькості до осередків духовного життя, до яких
відносяться Євхаристія, чернецтво та церковна дисципліна. І навпаки, чим менше мистецтво було
зосереджено на цих важливих елементах християнського життя, тим більш світським воно ставало. Це
безпосередньо стосується й музики як одного з провідних видів церковного мистецтва.
На музику як культурне явище релігія впливає безпосередньо. Католицька культура не є винятком.
Цей вплив витікає з самої суті християнства: прагнення до внутрішньої досконалості, яке полягає у
наслідування Христу, в обоженні людини, що досягається єдністю людини з Богом через освячуючу
благодать [2]. Така благодать Божа:
1) відновлює головування розуму і свободи волі над почуттями, що можливо лише завдяки
керуванням істиною, що власне і робить людину вільною;
2) завдяки освячуючій благодаті людина стає Божим дитям, що дає можливість отримати дари
Святого Духу; це в свою чергу уможливлює більш результативне пізнання істини і прояв її;
3) освячення благодаттю Божою формує досвід молитовного життя, так званої ''практики
абстрактного мислення, зосередження на абстрактному'' [2], тобто на Богові;
4) освячення окремої людини призводить до виникнення довіри між людьми, тобто виправляє
соціальні стосунки.
Осередками заглиблення в освячуючу Божу благодать в католицькій церкві, як і в православній, були
монастирі. Саме там ченці заглиблювалися у Слово Боже, молитовне життя і аскезу, щоб досягти єдності
з Богом. І саме монастирям християни західної і східної традицій зобов’язані розвитку мистецтва і
музики зокрема.
Освіченість була характерною рисою західного чернецтва. Таким чином, воно від свого початку стає
своєрідним культурним і культуротворчим центром Західної Європи [3]. Так, наприклад, в VII ст.
ювеліром св. Елуа за підртимки франкського короля Хільперіка було засновано в Соліьяку монастирі, де
ченці присвятили себе заняттям мистецтвами. А імператор Карл Великий в кінці VIIІ – на початку ІХ ст.
розгорнув за допомогою чернецтва роботу з розвитку мистецтв, завдяки яким сподівався здійснити
перетворення в імперії. За його підтримки при абатствах, кафедральних соборах і в приходах
створювалися школи, для яких головним радником імператора епископом Турським було створено
програму тривіум і квадривіум. Так, до квадривіуму поряд із такими предметами як арифметика
(математика), геометрія (наука про землю), наука про всесвіт і небесні тіла входила музика – наука про
тони, гармонію та музикологія. Отже, музика посідала значне місце в церковній освітній програмі, а
монастирі, абатства та інші церковні інституції стали осередком вивчення, творення й розвитку музики.
Вивчення музики як окремого шкільного предмету мало велике значення для розвитку її як
самостійного мистецького жанру. До ІХ ст. богослужіння католицької церкви супроводжувалося
амвросіанським та григоріанським піснеспівами – хоралами. Але музика цих часів створювалася і
виконувалася лише виходячи із музичного відчуття тексту автором або виконавцем твору. Проте на цій
основі музика як мистецтво не могла розвиватися. І вже в ІХ ст. фландрійським монахом Губальдом
вперше було використано лінії для позначення висоти нот. Ним же були зроблені перші спроби
створення багатоголосся – на той час це було двоголосся. В Х ст. монах-бенедектинець Гвідон
Аретинський винайшов шкалу тональності, дав назву октавним звукам, відкрив закони гармонії,
винайшов систему музичних ліній і музичних ключів.
Отже, церква потребувала музики, яка була б більш легкою у виконанні, що сприяло розвитку
церковної музики як окремого мистецького жанру.
Основною тематикою католицького мистецтва завжди були біблійні тексти і сюжети, а також сюжети
з життя святих. Але відтворення цих сюжетних ліній завжди було в дусі часу. Католицька музична
традиція формувалася впродовж декількох епох, які позначилися на формі, жанрах і засобах впливу
музики на людину. Крім цього, домінуючі філософські течії тієї чи іншої епохи позначалися на
сприйнятті музики як елементу християнського культу і на ставленні до неї, визначенні ролі музики в
духовному житті віруючих.
Середньовічний світогляд був теоцентричним і еклезіоцентричним. Подібно тому, як наука і
філософія були ''служницями церкви'', музика також мала підпорядковуватись церковному впливу й
слугувати лише інтересам християнства. Це стосувалося всіх компонент музики: ідеологічної, етичної та
естетичної. Все мало підкорятися церковній доктрині. Так, патристичний і ранньосередньовічний період,
з притаманним йому аскетичним духом, практично викреслив естетичну компоненту з богослужбової
музики. На відміну від античних філософів і теоретиків музики, які вважали, що музика має приносити
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радість, задоволення, насолоду та інтелектуальну розвагу, патристична й ранньосередньовічна естетична
думка заперечувала музику, наділену такими якостями [4].
Якщо антична естетика вказувала на багатоманітні сфери впливу музики на людину (магічна,
терапевтична, катарсична, виховна тощо), завдяки чому мала сформуватися вільна людина і громадянин
у цілісному прояві свого характеру, то середньовічні творці церковної естетики залишили за музикою з
усього різноманіття музичного етосу лише катарсичну компоненту. Згідно з їх вченням, головне
призначення музики – очистити людську душу від пристрастей, бо лише така душа може бути
благочестивою й мати зцілений дух. Такий спротив отців церкви проявам краси і насолоди в музиці
пояснювався необхідністю захисту молодо християнської релігії від впливу на неї античної культури.
Тому вони виступали з жорсткою критикою елементів цієї культури, що й визначило їх аскетичні
погляди на музику.
Церква зосереджувала увагу на моральному значенні музики. Найбільше це значення
підкреслювалося у здатності музики виганяти злих духів. Такий погляд на роль музики підкріплювався
біблійним сюжетом про Давида і царя Саула, згідно якого Давид своєю грою на гуслах виганяв із Саула
злого духа. П. Шестаков називає таке вчення отців церкви про моральне значення музики найбільш
раціональним естетичним елементом. Крім цього, науковець показує розвиток сприйняття естетичної
компоненти музики. Так, від обмеженої церковниками лише етичної ролі музики як такої, що призначена
лише викликати покаяння та вражати злих духів починає вже допускатися чуттєвий, суто естетичний
елемент. І вже в Х ст. церква намагається поєднати в музиці те, що раніше було взаємовиключним: віру і
почуття, мораль і насолоду. Наведемо декілька цитат отців церкви за працею П. Шестакова. Василій
Кесарійський про релігійно-педагогічну роль музики: ''Нехай язик співає, а розум нехай старанно
роздумує над смислом піснеспіву, щоб у співі брали участь твій дух і твій розум'' і про призначення
музики: ''Бесіда на псалом I. Про призначення музики Дух святий побачив, наскільки обтяжливий роду
людському шлях доброчесності і як тягнемося ми до насолоди, забуваючи про праведне життя. І як же
він поступає тут? До догматів він додає солодкість мелодії, щоб ми непомітно для самих себе діставали
користь від слів, що повільно і ніжно пестять слух, подібно до того як розумні лікарі, коли хворі
відвертаються від дуже кислих ліків, подають їм їх в чаші, що обмазана медом. Тому і придумані для нас
ці лади псалмів, щоб і діти, і люди, юні духом, захопившись співом, виховували свою душу. Адже навряд
чи хто з величезного числа безтурботних людей пам'ятає апостольську або пророчу раду, слова ж
псалмів співаються у будинках, і їх можна почути на площі. І як часто людина, зовсім озвіріла від гніву,
тільки почує чарівливі звуки псалму, відходить від цього місця, вже приборкавши в одну мить свою
люту душу'' [4].
Таким чином, з одного боку, отці церкви були солідарні щодо негативного сприйняття естетичної,
чуттєвої складової музики, а з другого – вони допускали ці елементи як можливість прикрасити
аскетичне життя християнина того часу.
Важливу роль у становленні західноєвропейської музичної культури, яка у період патристики і
раннього середньовіччя була винятково церковною, відіграло вчення про музику Блаженного Августина.
Саме його вважають філософом, що справив найбільший вплив на становлення офіційного
середньовічного мистецтва. Августин не заперечує естетичної краси музики і насолоди від неї, але
замість зовнішньої краси зосереджується на внутрішній, на християнський ідеал. У ''Сповіді'', наприклад,
Августин розкриває роль співу на його власний духовний стан, не заперечуючи насолоди від музики і не
вважаючи спів гріхом: ''Святі слова, коли їх так співають, пронизують мене побожним полум’ям, чого не
трапляється, коли їх так не співають'' [5: 198]. Для Августина дуже важливим є поєднання естетичної
насолоди зі словом, адже саме така музика може чинити дію духовного перетворення.
Естетична спрямованість мистецтва, і музики зокрема, була зумовлена впливам неоплатонізму у
філософії патристичного і ранньосередньовічного часу. Так, цим тенденціям відповідають праці ще
одного римського філософа-неоплатоніка – Боеція. Він поєднував математику і музику як дві
взаємодоповнюючі науки: так, математика зосереджена на пошуках істини, а музика пов’язана і з її
пізнанням, з ''моральнісною злагодою душі'' [6: 249]. Таким чином Боецій вивів власну теорію про вплив
музики на духовний світ особистості. І гармонія була для філософа такою ж наукою, як і математика.
Патристичний період і період раннього середньовіччя відповідає епохам панування романського і
готичного стилів у мистецтві. Храмова музика романської і готичної епох, відповідаючи цим стилям,
виражала устремління людської душі до Бога і немов би переносила віруючих у небесний світ, в Божу
присутність. Це був розквіт амвросіанського та григоріанського хоралу.
Таким чином, проаналізувавши основні тенденції у філософському й релігійному просторі
патристики та раннього середньовіччя, під впливом яких формувалася і розвивалася католицька
сакральна музична традиція, можемо зробити такі висновки:
- витоки впливу релігії або філософії на формування та розвиток католицької сакральної музичної
традиції полягають у самій суті християнства: прагнення до внутрішньої досконалості, яке полягає у
наслідуванні Христу, в єднанні людини з Богом, що досягається єдністю людини з Богом через
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освячуючу благодать, що містить в собі всі аспекти християнського життя (пізнання істини, наділення
духовними дарами, молитовне життя і виправлені соціальні стосунки);
- музичне мистецтво католицької церкви в період патристики й раннього середньовіччя було
піддане впливу наступних релігійний та філософських ідей, тенденцій та традицій: теоцентризм,
екклезіоцентризм, аскетизм, античний платонізм та християнський неоплатонізм, середньовічна
схоластика.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Тышкевич С.
Католичество
[Електронний
ресурс] / С. Тышкевич. – Режим
доступу :
http ://www.tvoyhram.ru/katolicizm/katolic01.html.
2. Данилов В. О некоторых особенностях католического исповедания христианства и влиянии его на историю
Западной
Европы
(очерк)
[Електронний
ресурс] / В. Данилов – Режим
доступу :
http://veritas.katolik.ru/books/osoben_katol.htm.
3. Карсавин Л. П. Монашество в Средние века / Лев Карсавин. – М. : Высшая школа, 1992. – 184 с.
4. Шестаков В. П. Музыкальная эстетика западноевропейского средневековья и Возрождения. Памятники
музыкально-эстетической мысли [Електронний ресурс] / В. Шестаков. – М. : Музыка, 1966. – 572 с. – Режим
доступу : http://early-music.narod.ru/biblioteka/estetika-mages-renais/estetika-mages-renais-02.htm.
5. Августин (Святий) Сповідь [Текст] / Августин (Святий); пер. з латини Ю. Мушак. – К. : Основи, 1997. –
319 с.
6. История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли : В 5 т. – М. : Изд-во Академия художеств
СССР, 1962. – Т. 1. – 249 c.

REFERENCES (TRASLATED & TRANSLITERATED)
1. Tyshkevich S. Katolichestvo [Catholicism] [Elektronniy resurs] / S. Tyshkevich. – Rezhym dostupu :
http://www.tvoyhram.ru/katolicizm/katolic01.html.
2. Danilov V. O nekotorikh osobennostiakh katolicheskogo ispovedaniia hristianstva i vliyanii ego na istoriyu
Zapadnoy Evropi (ocherk) [About Some Features of Catholic Creed of Christianity and Its Influence on the History
of
Western
Europe]
[Elektronniy
resurs] /
V. Danilov. –
Rezhym
dostupu :
http://veritas.katolik.ru/books/osoben_katol.htm.
3. Karsavin L. P. Monashestvo v Srednie veka [Monkhood in Middle Ages] / Lev Karsavin. – M. : Visshaya shkola,
1992. – 184 s.
4. Shestakov V. P. Musikal'naya estetika zapadnoevropeyskogo srednevekovya i Vozrozhdeniya. Pamyatniki
muzikal'no-esteticheskoy mysli [Musical Aesthetics of Western Europe in Middle Ages and Revival. Monuments of
Musically-Aesthetic Idea] [Elektronniy resurs] / V. Shestakov. – M. : Muzika, 1966. – 572 s. – Rezhym dostupu :
http://early-music.narod.ru/biblioteka/estetika-mages-renais/estetika-mages-renais-02.htm.
5. Avgustin (Svyatiy) Spovid` [Text] [Confession] / Avgustin (Svyatiy); per. z latyni Y. Mushak. – K. : Osnovy,
1997. – 319 s.
6. Istoriya estetiki. Pamyatniki mirovoy esteticheskoy misli : v 5 t. [History of Aesthetics. Monuments of World
Aesthetic Idea] – M. : Izd-vo Akademiia hudozhestv SSSR, 1962. – T. 1. – 249 s.

Ярош О. А. Влияние философско-религиозных парадигм на формирование и развитие католического
сакрального музыкального искусства: период патристики и раннего средневековья.
В статье рассмотрены особенности философского и религиозного дискурса патристики и раннего
средневековья, под воздействием которых формировалась и развивалась католическая сакральная
музыкальная традиция. Осуществлен анализ влияния религии и философии на музыку как культурное
явление и как на средство постижения христианских истин, ценностей, образа жизни. Показано, каким
образом те или другие философско-религиозные направления, тенденции, идеи и традиции отразились
на католическом музыкальном сакральном искусстве.
Ключевые слова: религия, философия, неоплатонизм, искусство, благодать, церковь, музыкальное
влияние, эстетика.
Yarosh O. A. Influence of Philosophical and Religious Paradigms on the Formation and Development of
Catholic Sacred Music Art: Patristic and Early Middle Ages Period.
The research deals with religious sacred musical art as one of the ways of forming the minds of believers and
influence on them. Because art does not exist apart from the social and cultural processes, it is subjected to
impact by indirectly or directly. Therefore, to make the philosophical and religious analysis of Catholic sacred
music is important to identify those philosophical and religious paradigms, which to some extent have made
impact on the formation and development of Catholic sacred art music. The materials of the research are
monographs, dissertations and articles from the perspective of Catholic sacred music. The scientific method
used in analysis, synthesis, description, mapping to define the principles of the basic ideas and traditions that
influenced on formation and development of Catholic sacred music. The results obtained in the article describe
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the features of the philosophical and religious discourse patristic and Early Middle Ages, under the influence of
which formed and developed Catholic sacred music tradition. The analysis of the influence of religion and
philosophy of music as a cultural phenomenon and as a means of understanding of Christian truths, values and
lifestyle. It is shown how those or other philosophical and religious trends, tendencies, ideas and traditions
reflected in Catholic sacred art music. The conclusions made the origins of the influence of religion or
philosophy on the formation and consciousness of Catholic sacred music traditions lies in the very essence of
Christianity: the desire for inner perfection, which is the following of Christ in union with God, achieved unity
with God through sanctifying grace that includes all aspects of Christian life; Musical art of the Catholic
Church during the patristic and Early Middle Ages were affected by these religious and philosophical ideas,
trends and traditions: theocentrism, asceticism, the ancient Christian Platonism and Neo-Platonism, medieval
scholasticism.
Key words: religion, philosophy, art, plenty, church, musical influence, aesthetics.
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НАУКОВЕ ЖИТТЯ
ДО ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ У КОНТЕКСТІ ФЕНОМЕНА
ВОЛІ
(роздуми про монографію Н. М. Ковтун ''Воля як основа соціальної активності: теоретикометологічний аналіз''. – Житомир : Вид-во Євенок О. О., 2014. – 292 с.)
Мінливість і стрімкість життя в глобалізованому світі, поширення новітніх інформаційних технологій
докорінно трансформують індивідуальне й суспільне буття, змінюють характер зв’язку і взаємодії між
людьми і соціальними інституціями, що ускладнює процес інкорпорування у нову соціальну реальність і,
як наслідок, роблять поширеними такі явища, як індиферентність, зневіра й апатія, безвольність і
безініціативність. Послаблення соціальної активності посилюється й переконанням людини у нездатності
протистояти як державним структурам, так і транснаціональним організаціям. Людина відчуває себе
''гвинтиком'' у механізмі глобальної політики, в сфері політичних, економічних і культурних
взаємовідносин. Індивід та його внутрішній світ втрачають своє пріоритетне значення відносно з
інтересами держави, регіону, організації чи колективу. Він зневірився у власній здатності позитивно
впливати на суспільний розвиток. Внаслідок цього у сучасному соціумі зростає вплив світоглядних
орієнтацій, які заперечують необхідність високого рівня вольової активності людини.
У цьому контексті значний інтерес представляє монографія кандидата філософських наук, доцента,
докторантки Житомирського державного університету імені Івана Франка Ковтун Наталії Михайлівни
''Воля як основа соціальної активності: теоретико-метологічний аналіз''. Тема дослідження особливо
актуальна для України, перед якою постала нагальна потреба подолання системної кризи, модернізації
всіх сфер суспільного життя, що потребує значних вольових зусиль українців, їх соціальної активності й
конструктивного співробітництва у вирішенні актуальних проблем сьогодення.
Ознайомлення зі станом наукової розробленості проблеми засвідчує, що дослідження вольової основи
соціальної активності, розкриття сутності вольових якостей і станів не стали предметом спеціального
соціально-філософського аналізу. Хоча проблематика дослідження феномена волі як основи соціальної
активності й викликає постійний інтерес у науковців, утім залишається ''незручною'' для системного
аналізу. Пояснюється це, насамперед, інтегральним характером, складністю структури волі й вольових
процесів як психологічних і соціальних феноменів. Феномен волі у соціальному контексті більше
досліджений на рівні аналітичної категорії, і значно менше – на рівні його виявлення у сфері практичної
дійсності. Відтак, воля як складний соціальний феномен потребує системного аналізу на рівні
визначення структури та змісту вольових процесів у контексті виявлення соціальної активності індивідів,
соціальних груп та спільнот і суспільства загалом.
Заявлена Н. Ковтун тема є досить складною, оскільки зазначена проблематика в соціогуманітаристиці
завжди була і продовжує залишатись полемічною, поліфонічною, слугувати підґрунтям для суперечок і
спекуляцій в наукових і політичних колах. Науковець слушно зазначає, що розбіжності у висвітленні
запропонованої проблематики зумовлені й тим, що, якщо до кінця ХІХ ст. осмислення феномена волі
було пов’язане з філософською парадигмою, то у ХХ ст. – початку ХХІ ст. воно змістилось переважно у
сферу психології, в межах якої сформувалися розбіжні, часто навіть несумісні, підходи до тлумачення
волі – мотиваційний, регулятивістський, ціннісний, активістський. Хоча при цьому поняття ''воля'',
''вольові якості'', ''вольові стани'', ''вольові процеси'' тривалий час активно використовувалися у
теоретичних дискусіях, однак, результати цих дискусій є неоднозначними і суперечливими. Фактично й
донині відсутній усталений підхід до визначення атрибутивних ознак волі як соціального феномена.
Становлення нових форм індивідуального й суспільного буття у добу глобалізації з необхідністю
потребує переосмислення засад соціально-філософського дослідження соціальної активності, системної
реконструкції й концептуалізації вольової активності у різних сферах соціальної буттєвості (моральній,
правовій, політичній та ін.), виявлення нових смислів концепту ''вольова активність'' у глобалізованому
світі.
Видання ґрунтується на всебічному аналізі літератури, що дозволило виявити загальну картину
розробленості теми, а також чітко визначити ті аспекти проблеми, котрі не знайшли належного
висвітлення в наукових працях. У списку літератури подано понад 300 джерел, серед яких праці як
вітчизняних, так і зарубіжних дослідників. У межах свого дослідження, Н. Ковтун звертається до
сучасних філософських дискурсів й виявляє провідні світоглядні та наукові тенденції проблематизації
соціальної активності. При цьому вона застосовує власні методологічні напрацювання щодо аналізу
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вольових засад соціальної активності в ситуації посткомуністичних трансформацій колишніх радянських
країн.
Широкий філософський кругозір Наталії Михайлівни, її здатність до теоретичних узагальнень,
структурування та компаративного аналізу дозволили здійснити соціально-філософську реконструкцію і
концептуалізацію вольових основ соціальної активності, розкрити соціальну сутність вольових якостей
на індивідуальному й суспільному рівнях. Цілком виправданою є позиція дослідниці, коли вона,
аналізуючи концепції соціальної активності, акцентує увагу на аналізі феномена волі як джерела,
рушійної сили та особливостях детермінації соціальної активності суб’єктів суспільних трансформацій.
На основі комплексу взаємопов’язаних між собою методологічних підходів, Н. Ковтун дослідила
зміст, структуру та суб’єкти вольової активності, раціональні й ірраціональні чинники вольових проявів
соціальної активності, співвідношення між індивідуальною і суспільною волею, здійснила аналіз
особливостей виявлення волі у станах соціальної активності й соціальної апатії, проаналізувала прояви
вольової активності у різних сферах соціальної буттєвості – моральній, правовій, політичній та в
площині творчості, а також ''переформулювання'' та ''переосмислення'' соціальної активності в умовах
сучасності, її ''конструювання''у соціокультурному просторі глобального соціуму.
Не вдаючись до детального аналізу змісту монографічного дослідження, зупинимося лише на тих
ідеях, які є, на наш погляд, найбільш цікавими й ''сильними'' в евристичному плані. Так, у першому
розділі ''Воля як об’єкт соціально-філософського пізнання та методологічної рефлексії'' Н. Ковтун
проаналізувала концептуальні підходи до розуміння феноменів волі, воління, соціальної активності,
визначила зміни у підходах до інтерпретації соціальної активності в історії соціально-філософської
думки, охарактеризувала передумови та методологічні засади філософського вивчення вольових засад
соціальної активності, розкрила специфіку інтерпретації феномена волі у раціоналістичній та
ірраціоналістичній парадигмі філософування.
Дослідницею обґрунтовується правомірність застосування соціально-філософського підходу до
аналізу феномена волі як основи соціальної активності. На основі феноменологічного, герменевтичного
та антропологічного підходів до осмислення соціальної активності, сформульована авторська концепція
розуміння феномена волі як її основи, що наповнене раціональністю та ірраціональністю в його
традиційних, дійсних та ідеальних формах. В цьому ж розділі науковець розглядає вольовий характер
соціальної активності у парадигмі мотивістської, регулятивістської та активістської інтерпретацій.
Продуктивним і результативним є творче використання автором монографії ідей та методології
західних науковців, зокрема: феноменологічного принципу інтерсуб’єктивності соціального світу
Ю. Хабермаса, згідно з яким сутнісні ознаки соціуму якнайповніше розкриваються через взаємодію
суб’єктів соціальної активності; концепції ''життєвого світу'' Е. Гуссерля, яка знайшла відображення у
дослідженні волі як інтегральної якості та містить у собі ознаки біологічного і соціального й пронизує усі
сфери життєвого світу людини. Н. Ковтун констатує, що принцип об’єктивності дослідження повинен
виходити з необхідності уникнення позиції крайнього волюнтаризму при оцінці значення волі у сфері
соціальної активності. У контексті цього воля розглядається нею як один із важливих, але рівнозначних
чинників актуалізації соціальної активності, поряд зі сферою знань та емоцій. Принцип об’єктивності
передбачає й необхідність аналізу усієї палітри соціальних явищ, пов’язаних з феноменом волі, навіть
тих, які суперечать запропонованій парадигмі наукового аналізу.
У другому розділі монографії Н. Ковтун дослідила структуру та типологію вольового процесу у
контексті філософської парадигми дослідження соціальної активності, розкрила роль суб’єктів вольової
активності на індивідуальному рівні соціальної буттєвості, а також охарактеризувала специфіку вольової
активності соціальних спільнот і соціальних груп як суб’єктів суспільного волевиявлення. Тут же
представлена ідея полісуб'єктності вольової регуляції соціальної активності (індивід, особа, особистість),
а також розглянуті соціальні спільноти та соціальні групи як суб’єкти суспільного волевиявлення.
Вольові зусилля суб’єкта осмислюються як такі, що здатні консолідувати активність на перетворення у
тій чи іншій сфері буттєвості. Науковець слушно наголошує, що важливою умовою соціальної
активності індивіда виступає свобода волі.
У третьому розділі Н. Ковтун розкрила специфіку інтерпретації феномена волі у раціоналістичній та
ірраціоналістичній парадигмі філософування та співвідношення раціонального й ірраціонального у
структурі вольової активності індивіда, соціальних спільнот і суспільства загалом. Дослідниця здійснила
успішну спробу розмежувати й уточнити дефініції таких понять, як активність, соціальна активність і
діяльність, що дозволило їй вивести власне визначення поняття вольових засад соціальної активності,
розкрити інтенсивність, рівні та форми соціальної активності у контексті феномена волі. Надзвичайно
цікавим є аналіз соціальної апатії як форми вольової активності та її впливу на вияви соціальної
деструктивності, а також з’ясування впливу ірраціональних практик на форми і методи маніпуляції
індивідуальною і суспільною волею у процесі суспільних перетворень.
Новаторським і своєчасним є праксеологічний аналіз у четвертому розділі раціонального й
ірраціонального у структурі вольової активності індивіда й суспільства, реальних і потенційних проявів
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раціонального у структурі вольової активності індивіда й соціальної, ірраціонального у структурі
індивідуального та суспільного воління в умовах трансформації соціуму. Привертає увагу й аналіз
Н. Ковтун проблеми трансценденції та іманенції в політичній сфері шляхом смислового розгортання
сакрального та профанного як онтологічних вимірів вольових засад соціальної активності
глобалізованого світу. Якщо досвід трансценденції відображає прагнення людини пізнати найглибші та
найфундаментальніші основи світобудови, то досвід іманенції – прагнення злитися зі світом, знайти в
самому собі сили діяти в ньому.
Своєрідною ''родзинкою'' монографії є комплексний аналіз у п’ятому розділі вольової природи
взаємодії індивіда і суспільства у різних сферах соціальної активності. Н. Ковтун дослідила специфіку
виявлення вольової активності індивіда і соціальних спільнот у сфері суспільної моралі; проаналізувала
вольовий характер правової активності суб’єктів суспільних трансформацій. Нею охарактеризовані
вольові засади політичної активності на індивідуальному і суспільному рівнях, а також осмислена
творчість як сфера об’єктивації вольової активності індивіда. Дослідниця висновує: звернення до
вольових засад соціальної активності в просторі соціальної реальності стає необхідною умовою
успішного проведення реформ збереження смислу політичного буття в просторі соціальної реальності.
Можна було б відмітити й низку інших позитивних моментів монографії Н. Ковтун, їх досить багато.
Як побажання, вольовим засадам соціальної активності в економічній сфері, на наш погляд, слід було
присвятити окремий підрозділ, а не побіжно розглядати в інших, як це має місце в роботі. Безперечно,
вони заслуговують на окреме дослідження, оскільки помітно впливають (і далі впливатимуть) на
суспільні трансформації.
В цілому варто зазначити високий теоретичний рівень виконаної роботи, її тісний зв'язок із
сьогоденням та практичними завданнями, які стоять перед українською нацією та державою. Монографія
вирізняється логічно вмотивованою структурою, послідовністю викладу матеріалу та аргументацією її
основних положень. Мова викладу проста і зрозуміла, авторка зуміла складні проблеми викласти
доступно і не на шкоду теоретичному рівню. При розкритті теми Н. Ковтун дотримується принципів
історизму та системності, об’єктивності й методологічного плюралізму, розвитку і соціального
детермінізму, взаємозв’язку, взаємозалежності та взаємозумовленості всіх сфер суспільного буття.
Заявлені принципи знайшли своє вираження в діалектичному, компаративному, постмодерністському,
синергетичному та соціокультурному підходах, які на засадах взаємодоповненя покладено в основу
методологічної стратегії дослідження. Н. Ковтун продемонструвала філософську культуру логікодискурсивного мислення, здатність не лише продукувати та належним чином презентувати нові ідеї, а й
розвивати науковий дискурс під час розгляду об'єктивно амбівалентних тем.
Монографічне дослідження Н. Ковтун представляє безумовний інтерес й з огляду на те, що виконане
з використанням наукових досягнень у царині філософії, соціальної філософії, психології, політології,
соціології, культурології, релігієзнавства. Така трансдисциплінарність сприяла поглибленню уявлень про
вольові засади соціальної активності. Монографія Наталії Ковтун ''Воля як основа соціальної активності:
теоретико-метологічний аналіз'' містить нові та перспективні наукові ідеї, слугуватиме методологічною
основою подальших теоретичних досліджень соціально-онтологічних засад соціальної активності, а
також при вивченні тих процесів, які відбуваються в сучасному українському суспільстві та в світі
загалом. Рецензована монографія Н. Ковтун – це своєрідне запрошення до дискусії, а не як готові
відповіді на поставлені питання. І цінність цієї дискусії виходить далеко за межі філософії. Тим завжди і
цінні такого роду постановки завдань: вони змушують людей думати.

Микола Козловець,
доктор філософських наук, професор
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
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ОЛЕКСАНДР КИРИЛОВИЧ ТКАЧЕНКО (ДО 70-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

[Олександр Кирилович під час наукового візиту (м. Денвер, штат Колорадо, США)]
1 серпня 2016 року виповнюється 70 років від дня народження Олександра Кириловича Ткаченка –
завідувача кафедри фізики Житомирського Державного Університету імені І. Я. Франка.
Освіта та життєвий шлях. Олександр Кирилович Ткаченко народився 1 серпня 1946 року в
мальовничому с. Гута-Логанівська, що на Житомирщині, в родині вчителів. Виховання в інтелігентній
родині та природна допитливість визначили вибір майбутньої професії Олександра, і в 1963 році, після
закінчення середньої школи в с. Українка, він успішно склав іспити та вступив до Житомирського
педагогічного інституту на фізико-математичний факультет. Після закінчення інституту
Олександр Кирилович служив у лавах збройних сил країни, де отримав звання лейтенанта запасу. Після
повернення з армії, з 1968 по 1970 рік Олександр Кирилович працював вчителем фізики Малинської
середньої школи № 3. У вересні 1971 року він повернувся до Житомирського педагогічного інституту і
став завідувачем лабораторії кафедри фізики. За час роботи на цій посаді Олександр Кирилович суттєво
вдосконалив проведення демонстраційного лекційного експерименту та надрукував три наукових статті,
що надало можливість подати документи для вступу до аспірантури. З 1975 року Олександр Кирилович є
аспірантом кафедри фізики Київського педагогічного інституту. Науковим керівником Олександра
Кириловича був відомий фізик-оптик Іван Степанович Горбань, академік, завідувач кафедри фізики
Київського університету імені Т. Г. Шевченка. Природні здібності та талант фізика-експериментатора
дозволили Олександру Кириловичу успішно провести цікаві наукові дослідження світового рівня
(основні експериментальні результати було опубліковано в престижному англомовному фаховому
журналі Physica Status Solidi та провідних вітчизняних виданнях). Як результат, у 1980 році Олексадр
Кирилович успішно захистив дисертацію і здобув вчений ступінь Ph.D. з фізики. Набуті за роки
аспірантури нові знання та досвід Олександр Кирилович успішно використав для служіння рідному
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Житомирському університету, до якого він повернувся на роботу по закінченню аспірантури. За період
своєї маже 50-річної роботи в університеті Олександр Кирилович пройшов шлях від завідувача
лабораторії фізики до доцента та декана факультету. Останні 23 роки Олександр Кирилович працює
завідувачем кафедри фізики Житомирського державного університету.
Науково-педагогічна спадщина. Професійна діяльність Олександра Кириловича є дуже повчальною
і відображає багатогранність цієї непересічної особистості. Високі наукові стандарти, закладені в роки
аспірантури, стали невід’ємною рисою Олександра Кириловича як науковця. Слід зазначити, що цю рису
– завжди прагнути отримати чіткий та однозначний науковий результат світового рівня – він завжди
намагався привити своїм численним студентам. Надзвичайні наукові та лідерські здібності Олександра
Кириловича зробили його відповідальним виконавцем багатьох науково-дослідних робіт. Так, з 1979 по
1989 рік Олександр Кирилович керував науково-дослідною роботою по державній програмі ''ВОСТОК''.
Завдяки суто особистій ініціативі Олександра Кириловича, якої він притримується більш ніж чверть
століття, десятки здібних випускників кафедри фізики отримали рекомендації для вступу до аспірантури
багатьох провідних наукових установ України. З роками це привело до появи досить помітного
Житомирського ''десанту'' фізиків-експериментаторів серед представників сучасної фізичної школи.
Наведемо такий наочний приклад. За останні 20 років аспірантуру закінчили 25 випускників кафедри
фізики, 19 захистили дисертації і одержали вчені ступені Ph.D. з фізики. Із них 4 працює в США (Kent,
Colorado Springs), 1 в Англії (Southampton), 1 в Німеччині (Potsdam), 1 в Чехії (Prague), 1 в Туреччині
(Ankara), решта є науковими співробітниками інститутів НАН України, та співробітниками кафедри
фізики Житомирського університету.
Варто відмітити, що Олександр Кирилович дуже дбайливо підбирає науковий персонал очолюваної
ним кафедри фізики, прагнучи охопити різні наукові напрями. На даний момент ці напрями включають
оптику та лазерну фізику, фізику рідких кристалів, біофізику, фізику напівпровідників, фізику
наносистем та теоретичну фізику. З ініціативи Олександра Кириловича було налагоджено наукове
співробітництво кафедри фізики з науковими лабораторіями закордонних університетів. Зокрема,
міжнародне партнерство з фізики рідких кристалів та наночастинок сприяло підвищенню наукового
рівня співробітників кафедри в цій галузі знань та дало можливість залучити студентів до сучасної
наукової роботи.
Очолюваний Олександром Кириловичем колектив кафедри фізики також успішно працює над
підготовкою вчителів фізики. Активно ведуться дослідження в галузі методики фізики. Зокрема, у 2004
році на базі кафедри фізики Житомирського університету та приватного акціонерного товариства
''Електровимірювач'' було створено навчально-науково-виробничий комплекс. Розроблений комплекс
неодноразово брав участь у міжнародних виставках ''Сучасна освіта в Україні'', де був нагороджений
бронзовою, срібною та золотою медалями.
Олександр Кирилович завжди радий поділитись своїми напрацюваннями. Він розробив, виготовив і
обладнав сотні кабінетів фізики шкіл України та ряду зарубіжних країн. Науково-педагогічний доробок
Олександра Кириловича становить 83 наукові праці, а також 4 навчально-методичні посібники з грифом
Міністерства освіти і науки України.
Олександр Кирилович є надзвичайною особистістю. В ньому гармонійно поєднуються риси мудрого
керівника, проникливого науковця, майстерного педагога, і простота мудрої та порядної людини.
Ми зичимо Олександру Кириловичу міцного здоров’я, творчої наснаги, успіхів у роботі та добра!
А. Глущенко,

PhD, Директор Науково-Дослідного Центру, "Center for Advanced Technologies and Optical Materials",
професор кафедри фізики
(Університет Колорадо Колорадо Спрингз, м. Колорадо Спрингз, Колорадо, США)
Ю. Гарбовський,

PhD, Менеджер Науково-Дослідного Центру, "UCCS BioFrontiers Center"
(Університет Колорадо Колорадо Спрингз, м. Колорадо Спрингз, Колорадо, США).
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