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GENERAL REMARKS ON HUMAN FREEDOM FROM THE POINT OF VIEW OF CHRISTIANITY.
THE RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN FREEDOM AND THE OMNISCIENCE OF GOD IN THE
PHILOSOPHY OF SAINT AUGUSTINE
The article is devoted to the relationship between freedom and divine providence in people's life. In his book
entitled ''On free choice of the will'' an outstanding Christian philosopher St. Augustine argued that infallible
divine foreknowledge of the future should not necessarily be in conflict with the free will of the man. This work is
constructed in the form of a dialogue between St. Augustine and Evodius, who asks questions and Augustine
leads him to right ideas through the line of reasoning. Such method of writing was very common in ancient
times. Augustine is considered to be one of the most prominent authorities when it comes to the problem of
freedom. The question of free will and choice is one of the most mysterious for the believer. We hear different
opinions on this. But the emphasis here will be on the usage of the word ''freedom'' by St. Augustine. Just like all
monotheists he calls God all-good, all-knowing, all-powerful. According to this definition, God knows
everything about our plans for future, so the problem is, whether or not God foreknowledge determines our
future actions. Using the ''dialectical method'', which is also called the ''Socratic method'', and some other
philosophical mechanisms, Augustine tried to prove the existence of free will.
Key words: free will, freedom of choice, God, divine providence.
The goal of the article is to try to answer the question: ''What did Saint Augustine mean, when he wrote
about freedom and God's control over people's life?''. When we discuss the concept in general, we can mention,
that freedom is an ideal pursued by successive generations. Desire for freedom exceeds even the instinct of selfpreservation. People give their life for it. It has its expression in the uprisings, which are substantial for political
culture in many countries. An example may be France, where revolutions designed to bring freedom influenced
the way of thinking of the French nation in general. This is an important issue it we talk about the relevance of
the topic given.
Some philosophers divide the freedom into an external and internal. Such a division (without calling it that
way, though) was made by ancient Stoics, formulating their attitude to slavery. Namely, in their opinion, the
essence of enslavement is in human passions, which take the reason into its possession. They claimed the real
freedom is expressed by full control of reason over passions and feelings of a man. They recognized enslavement
by the institution of slavery as a problem of less significance. In their opinion, there are many people among the
slaves, who free and many enslaved among slave owners.
Inner freedom can also be achieved by a state of external constraint. As an example we can mention the
country with a totalitarian regime, which imposes one view of the world on all the citizens. Similarly, we can
name concentration camps or prisons, which enslave only externally and it does not necessarily lead to the inner
enslavement. As a proof, we can mention the pieces of art created in slavery by Niccolò Machiavelli.
The tasks of the present research are: to investigate the freedom from the point of view of one of Saint
Fathers – St. Augustine and to make a general outline of the concept in question.
The mystery of freedom is hidden in the ontology. Freedom is an existential concept which therefore covers
both the inner and outer life of the subject. Both occur in unity.
In Christianity, man is free because God, who created him, is Freedom. Man, as the image of God, was
endowed with freedom as an image of the highest freedom. Freedom can be implemented by person in different
ways: either as the desire to do good, or as alienation from it. Either of those directions person chooses himself.
Christianity knows only ones state of human freedom, when people are really free: it is being in God. However,
this should not be considered as a passive condition, occurring outside subject's volition. During the lifetime it is
possible only through the enormous efforts of will on the part of the person.
One of the most important philosophical question raised by philosophers of religion, is the problem of
coexistence between the divine omniscience of God and the human freedom of actions, which would be the
subject of God's knowledge. This issue leads us to the question of compliance between the foreknowledge of
God concerning the future actions of people with alleged freedom of these actions from the point of view of
people. The notion of Eternity in this case is understood as defined in time, because God exists in every moment
of time. Sometimes this problem is put in another way, namely: is God's knowledge of future human activities
compatible with the freedom of people? The latter formulation of the problem is related to the ontology. Such
ontology distinguishes between what is contingent and what is necessary, and it puts human acts in the area of
the contingent. It is therefore not only a matter of terminology. This issue can be taken as an important one,
© Turowska O. A., 2018
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because the problem of compliance or non-contradiction of God's knowledge and the freedom of human acts
known to God has always aroused the interest of philosophers and theologians, especially when we mention
monotheistic religions, where such a question is considered to be quite a controversial one.
On the one hand, those religions tell us about the omniscience of God, the other though – introduce the
concept of guilt and responsibility of people for their actions, the idea of people's agency and the freedom related
to it. The monotheistic religions provided the possibility of coexistence of human freedom and the prior
knowledge of God. This issue is probably discussed thoroughly in the field of Christianity. It is associated with
the doctrine of providence, the concept of God's omniscience and the issues of predestination [1].
For centuries, the discussion led to many arguments against coexistence of free will and omniscience of God,
those are arguments for fatalism (the claim, that we cannot do anything other than we actually do), as well as
numerous counter-arguments, seeking to show that the former are incorrect and explain the possibility of such
coexistence [2].
The thought of Saint Augustine was very popular and influential. Even at the time of the Reformation, both
Luther and Calvin claimed to be devoted to the s St. Augustine’s teachings. They were especially indebted to
Saint Augustine in their elaboration of the doctrines of grace and the freedom of the will. According to a presentday French authority on Calvin, the Swiss reformer quotes more in his writings from Augustine than from all the
other Church fathers [3].
It is important to say, that Saint Augustine believes in God, who knows everything and is the wisest in the
same time. So in his opinion, blind determinism is unacceptable.
Augustine wrote a lot about the relationship between God’s will and person's freedom. He always proclaims
two truths: the first one: God controls every activity and the second one: people have freedom to choose. On the
other hand, we cannot say, that he means that our actions are free and determined at the same time (Augustine is
not inclined to compatibilism). He simply states, that God’s providence does not deprive people from freedom.
But neither does he mean that our free actions are not caused by God. This would be impossible metaphysically
and the author himself would be proclaimed to be a heretic. So, how can we explain both statements are true? As
philosophers, we can only show that it is not possible to deny either of those statements. Firstly, we cannot
oppose to the idea, which everything we do comes from Father, as he is the source of everything that exists.
Therefore, God is goodness, truth and beauty (in other words, it is the cause of those three transcendentalia);
God is providential. To deny these conclusions means to deny the faith and the legitimacy of and reason. But it is
absurd to state a reasoned argument that reason does not work. So the conclusion is that all activities, together
with free choices, are under God’s control. Secondly, we cannot oppose to the idea of free choice, as it is
impossible to imagine any acting without the word 'we'. To be more precise, our achievements need subject.
Theological explanation helps us here. God perceives our life and activeness from the one side as spiritual,
eternal and angelic and from the other – we are subjects to human freedom.
Augustine's famous book The Problem of Free Choice was written in the form of a dialogue, and it is
followed by a dialogue between Augustine and Euodius, one of his friends. The book begins with a crucial
question, ''I should like you to tell me: is God the cause of evil?'' This book deals more with the question of evil
than with the idea of free choice. Augustine has a lot to say about our subject in his Confessions, where he
reviews his life up to his conversion and in the form of a confession to God. Looking back at his life from its
very beginning, he tries hard to examine its details in the light of the Word of God. As he was always very
interested in the problem of evil, and of the entrance of evil into the world, we may expect him to have a great
deal to say regarding man’s will and its freedom. What he has to say on this subject does not stand in isolation
from some other related doctrines. We shall look briefly at his understanding of the origin of evil, the fall of
man, and the results of this fall. What a person believes in connection with these important subjects will
influence his concept of the freedom of the will in a very definite way.
To make a long story short, Augustine wrote much about the relationship between God’s activity and human
freedom. Although he does sometimes speak as though God makes us sin, he does not mean this to indicate that
God determines our behaviour, that is, takes away our freedom. He insists both that God is the cause of every
activity and that we have freedom of choice. ''Thus, we believe that God has foreknowledge of everything in the
future and that nonetheless we will whatever we will'' [4].
Here is a problem of evil and sin. Evil is deprived of the good, so it will is not an efficient cause, to be more
precise: sin has no cause. To say that sin is a cause would mean denying it as sin. We can say therefore, that
according to Augustine, sin cannot come from God, because God is the cause of everything that really exists, but
not of any being. Sin is the only act we do without God. This means that all good actions performed by people
are caused by people and by God. The knowledge of our freedom is self-evident. Can we deny it and not deny
ourselves? We would rather not. It would be a meaninglessness statement. If we state, that we do not have
freedom, do not control our actions, that we are also unable to perform the denial of the freedom's existence, as
we do not act then, events just happen. So truths about freedom and God's knowledge are not contradictory, they
just follow from two different sides of reason. To say that nothing is under God's control is a theoretical
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contradiction and to deny that we are free is a practical one. In reality, we have no real proof that we are free, but
we also cannot that we are not.
The only thing that escapes from God’s control is nothing, which is not anything. Just because our right
choices are not anything, they are under God’s control.
Through all his career in as clear words as possible (any language in inadequate when discuss God), Saint
Augustine had stated that both sentences are true: God is our creator and we are free, and also: ''The victory by
which sin is conquered is nothing but the gift of God who helps free choice in this struggle'' [5].
Returning to the work ''On free choice of the will'', we can say, that Augustine brings Evodius to the main
point when stating, that if a person has been deprived of his liberty a punishment from God for his sins would be
meaningless. Just as God's reward for righteousness. After all, if a man has no freedom of choice, if every step of
his life is predetermined from above, what can he be punished for? ''Something that has not been done
voluntarily, would be neither a sin, nor a righteous deed. And therefore either punishment or the reward would
be unfair if the man did not have free will''. God cannot be unjust. That is why: ''God had to give a man free
will.''
God has filled us with pious feelings about ourselves, he gave us the freedom of choice. God is knocking at
the door of our soul, but does not enter into it without our consent. Every person sees the sun, according to St.
Augustine, but we perceive and use it in different ways. One person feels bad in the sun and never goes out in
the heat. Another one has sensitive skin and that is why prefers to be in the shade in the hot days. A third one
likes heat and he is afraid of being cold. Despite these different perceptions and different choices the sun is one
and always the same. So we have a different attitude to the events that take place in our lives. So he states: ''He
who fights seems wise to himself, and he who just protects oneself also seems wise to himself. And whoever
denies military service also seems wise to him. All three seem to think that their thoughts are blessed by God, so
how to deal with it? Therefore, Augustine gives the following advice: ''We all want a blessed life with God. In
any case, we have to want it. It is the truth we are committed to. Our delusion does not lead to bliss. Although
we can follow his delusion all our lives, stubbornly defending it. [...]. Just as we use the sun differently, either
avoid it or search for it. The truth is that a man should strive to Wisdom. In our life, ''the worst must obey the
better, an equal should be compared to the equal and everyone should be paid what one deserves. We can not
look at the sun through the eyes of strangers. So everyone has his own way, and on this way everyone uses one's
own freedom. For man can not live anyone else's life. Everyone has to do it himself. The role of education is in
establishing the correct scale of values [...].
Any good, great or small, is given to us by the Lord, including our freedom, which is also granted by God.
Therefore, freedom is good. How do we use it, whether it will move us closer to god or not depends on how we
understand "what is good and what is bad". The will of God is given to us for doing good. After all, we are the
image of God, and God is free. One-armed man realizes clearly: two hands is good. And it is bad when the arm
is one. Even worse, when there are no hands at all. But such blessing as hands can be used in different way: we
can give something to a person, and can steal; cure or kill, swing children or keep a bottle of alcoholic drink etc.
If a person uses this blessing wrongly, it does not mean that having a hand is bad. God has given us freedom in
our actions, thoughts and choices of life goals. Yes, Providence controls everything. A single hair will not fall
without the will of God, but still people are free, otherwise people would not be righteous, because the
righteousness of coercion it is not righteousness at all. Here is an example: If a person simply is not given the
bottle of alcoholic drink and keep under lock and key, he will not drink it. He will have nothing to drink, but this
does not mean that he has ceased to be an alcoholic. He will cease to be one when he will make a free personal
choice. Likewise, holiness cannot be forced, as well as deification. Because freedom is enabled by God as eternal
gifts to man, it is an integral part of God's Providence. Because to sin or not to sin is our choice, not God's. How
would God have judged and punished the wicked, if a person has no other way, but to sin? Can God himself
deprive a person from the opportunity to choose between sin and the truth? Freedom is given to us and is, as
Augustine writes, ''an average good''. The least benefits are those, without which we cannot do, but still, we are
committed to them without any harm to our souls. By purchasing them, we do not run the risk to die in the
Eternity. They do not alienate us from God, although do not make us particularly closer to Him. They are not
necessary. Average goods are those, which can get us closer to God, or move us away from Him. Higher benefits
are those that lead us only to God. For example, a person cannot use the virtue badly, it is just impossible.
In conclusion we can say that in opinion of Izzet Coban, if we were forced to act, God would not judge us.
So we are rather not. It would make no sense. Moreover, His foreknowledge verifies our freedom, because His
unchanging foreknowledge depends on our will and agrees with our will, so there is no incompatibility between
God's foreknowledge and our free will. The only way to have freedom and purity is to state that the relationship
between God and a human being is harmonious. We can learn it through Revelation as well [6].
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Туровська О. А. Загальні зауваження про людську свободу з точки зору християнства. Зв'язок між
свободою людини і всевидячим оком Бога у філософії Святого Августина.
Стаття присвячена відношенню свободи і божественного провидіння в житті людини. У своїй книзі під
назвою ''Про вільну волю'' видатний християнській філософ Святий Августин стверджував, що
безпомилкове Божественне передбачення майбутнього сумісно зі свободою волі людини. На підставі
цього, Августин вважається одним з найбільш помітних авторитетів в трактуванні цієї проблеми.
Питання про свободу волі та вибору є одним з найзагадковіших для вірянина. На цю тему можна почути
дуже різні точки зору, але увага звертатиметься саме на вживання слова ''свобода'' святим
Августином.
Ключові слова: свобода волі, свобода вибору, Бог, божественне провидіння.
Туровская О. А. Общие замечания о человеческой свободе с перспективы христианства. Связь
между свободой человека и всеведением Бога в философии Святого Августина.
Статья посвящена отношению свободы и божественного провидения в жизни человека. В книге,
которая называется ''О свободной воле'', известный христианский философ Святой Августин хотел
совместить Божественное предвидение и свободу воли человека. На основании этого он по праву
может, считается одним из самых авторитетных мыслителей, которые когда-либо касались
проблемы свободы. Вопрос о свободе воли и выбора является одним из самых загадочных для верующего
человека. На эту тему можно услышать разные точки зрения, но наше внимание обратим именно на
употребление слова ''свобода'' святым Августином.
Ключевые слова: свобода воли, свобода выбора, Бог, божественное провидение.
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PЕЛІГІЯ І РЕЛІГІЙНІСТЬ ЯК ФАКТОР НЕЛІНІЙНОСТІ РОЗВИТКУ СВІТ-СИСТЕМИ В
УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Проаналізовано вплив релігійних чинників на нелінійність розвитку світ-системи в ситуації глобалізації.
Встановлено пряму залежність нелінійності розвитку світ-системи від здатності конкретного соціуму
до сприйняття інновацій та модернізації. Досліджено ризики загострення міжрелігійних конфліктів та
економічного занепаду у країнах периферії світ-системи, які пов’язані з кризою в окремих сферах
суспільства, що відбувається на фоні впровадження результатів четвертої промислової революції.
Ключові слова: релігія, релігійність, християнство, протестантизм, іслам, бідність, суспільство,
глобалізація, світ-система.
Актуальність теми дослідження. Епоха постіндустріалізму ставить перед сучасним суспільством
серйозні виклики, які проявляються у розмиванні персональних і особистих цінностей, етичній
дезінтеграції, консюмеризмі, секуляризмі, стагнації економіки і політичному популізмі, занепаді розвитку
освіти і науки. Внаслідок цього відбувається закономірна актуалізація впливу релігійних чинників на
розвиток сучасного соціуму. У більшості робіт українських і зарубіжних учених проблематика впливу
релігійного чинника на розвиток суспільства розглядається як відношення релігії до окремих соціальних
підсистем – економіки, політики, сім’ї та інших інституцій. У них релігія інтерпретується як інституція,
вплив якої є значно тривалішим і глибиннішим, ніж політичні рухи та ідеологічні цінності. Саме релігія
визначає найбільш стійкі форми соціального устрою, його цивілізаційну специфіку, ментальні структури.
Проте стрімкий розвиток сучасного суспільства змінює традиційні релігійні референції і сама релігія
в умовах формування інформаційного, постіндустріального суспільства та глобалізації проникає у
соціально-політичну й економічну реальність країн світ-системи. В той же час жорстке протистояння у
політичній економічній і технологічній сферах між країнами ядра та периферії світ-системи впливають і
на активізацію релігійних інституцій у процесі їх вирішення, або хоча б послаблення. Зокрема, в окремих
країнах периферії світ-системи відбувається не лише посилення впливу релігійного чинника на соціальну
систему, а й простежується перетворення релігії на один з головних маркерів ідентифікаційних практик.
Посилення такого впливу проявляється у збільшенні кількості релігійних рухів, які відстоюють не лише
релігійні, а й соціальні, політичні та економічні інтереси, у посиленні пропаганди щодо необхідності
релігійного виховання і освіти.
Поряд з цим, релігія та релігійні інституції починають набувати все більшої ваги у процесі
формування громадянського суспільства і вироблення громадської думки, що проявляється в
інституалізації релігійних інституцій на рівні міжнародних та міжурядових організацій як повноправних
учасників міжнародної глобальної політики та міжнародних відносин. У той же час, в умовах погіршення
економічної та політичної ситуації у світі, загострення екологічної та продовольчої кризи, посилення
міжрелігійних та міжнаціональних конфліктів, неконтрольованих міграційних потоків та інших
глобальних проблем сучасного соціуму, релігійний чинник стає ще більш вагомим інструментом
розвитку суспільства. З огляду на важливість та глобалізаційний характер проблеми впливу релігійного
чинника на розвиток світ-системи, світова спільнота змушена здійснювати пошук нових науковотеоретичних підходів для його вивчення.
Ступінь розробленості проблеми. Філософське осмислення впливу релігійних доктрин та інституцій
на економіку, політику та інші сфери суспільного життя вимагає акумулювання напрацювань різних
галузевих дисциплін, в межах яких вивчається проблематика ваги релігійного чинника у подоланні
економічної відсталості, бідності, голоду, військових конфліктів, демографічної кризи. Дослідження
специфіки виявлення релігійних чинників у суспільному розвитку стало предметом зацікавленості
П. Бергера, З. Бжезинського, М. Вебера, Е. Дюркгайма, А. Тойнбі, Е. Троельча, С. Хантінгтона,
Л. Харрісона, О. Шпенглера та ін. На сучасному етапі науковими розвідками впливу релігійного фактору
у глобалізованому світі займаються М. Ахмад, Р. Барро, П. Боетке, М. аль-Газалі, Р. Інглхарт, Т. Куран,
Р. МакКлірі. Серед українських дослідників, які вивчають проблематику впливу релігії на розвиток
глобалізованого суспільства, доречно назвати Є. Дулумана, С. Здіорука, М. Іващенко, В. Єленського,
К. Кислюка, Н. Ковтун, М. Козловця, А. Колодного, П. Кралюка, О. Кучера, О. Сагана та ін.
Ще на початку минулого століття філософ і протестантський теолог Е. Троельч спробував пояснити
зміни впливу релігії шляхом опису історичної еволюції ролі релігії у суспільстві. Він доводив, що
© Венцель Н. В., 2018
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Ренесанс в Італії у ХVІІ столітті та наукова революція стали поштовхом для початку нового історичного
періоду, який триває зараз, а протестантизм відклав його, а не підштовхнув. Е. Троельч розглядав
протестантизм як просту модифікацію католицизму, в якій було збережено католицьке формулювання
проблем. При цьому протестантизм пропонував іншу відповідь щодо їх вирішення [1: 21]. Філософ часто
писав, що зміни у суспільстві є загрозою для християнської релігії [2: 9]. Ці тенденції на даний час
якнайповніше засвідчує розвиток окремих країн ядра світ-системи, в яких по мірі розвитку суспільства
релігія трансформується, але жодним чином не зникає.
Кардинально протилежне розуміння релігії в цілому, й протестантизму зокрема, запропонував
німецький філософ і соціолог М. Вебер, який позиціонував у праці "Протестанська етика і дух
капіталізму" релігію як один з ключових факторів розвитку суспільства. Філософ не лише розкрив вплив
релігійних чинників на економічну діяльність суспільства, а й проаналізував соціальну стратифікацію й
відмінні риси розвитку цивілізацій. Він стверджував, що протестантські, насамперед кальвіністські,
релігійні ідеї здійснили значний вплив на соціальні інновації та розвиток економічної системи Заходу [3].
На думку вченого, крайній аскетизм щодо використання коштів на придбання предметів розкоші, як
перешкода на шляху до споживання нажитого багатства, неминуче повинен був служити його
продуктивному використанню в якості інвестованого капіталу. Існування такого типу релігії знайшло
відображення у "протестантській етиці", яка здійснила значний вплив на розвиток сучасного світу.
Аналіз, проведений М. Вебером, сприяв розумінню проблеми впливу релігії на економічний розвиток.
Проте уже в ХХІ ст. у праці "Священна і світська: релігія і політика у всьому світі" американські
вчені-соціологи Р. Інглхарт та П. Норріс, аналізуючи дані за 1981–2001 роки, зібрані у 78 країнах світу,
розглядають релігійність у більш широкому контексті. Вони доводять, що релігійний чинник найбільш
виявляє себе серед незахищених верств населення, особливо у найбідніших країнах і неспроможних
державах, які зіштовхуються із небезпечними для життя ризиками [4]. Відтак, релігія не може
розглядататись як визначальний чинник розвитку економіки та подолання економічної відсталості. В той
же час український філософ та історик В. Єленський звертає увагу на відродження впливу релігійного
фактору у сучасному глобалізованому світі, концентруючи увагу на пробудженні релігії у
посткомуністичному світі, на католицькому, євангелічному та ісламському піднесенні, а відтак
загостренні релігійного екстремізму і терору. При цьому привертає увагу думка автора про тісний
взаємозв’язок між релігійним чинником та суспільно-політичними перетвореннями, які відбуваються в
Україні [5]. Незважаючи на значну зацікавленість сучасних авторів тематикою впливу релігійних
чинників на нерівномірність розвитку світ-системи, проблема вивчення впливу релігійного фактору на
розвиток різних сфер соціальної буттєвості людини у найбідніших та слаборозвинутих країнах світу у
контексті глобалізаційних процесів залишається актуальною проблемою соціально-філософського
аналізу.
Метою статті є дослідження релігії та релігійності як важливих факторів нелінійності розвитку світсистеми в умовах глобалізаційних процесів.
Виклад основного матеріалу. У контексті аналізу впливу релігійного фактору на нелінійність
розвитку сучасної світ-системи методологічно затребуваними залишаються концептуальні положення
М. Вебера, який доводив, що аскетичний протестантизм став вирішальним аспектом у становленні
капіталізму та індустріального суспільства. У праці "Господарська етика світових релігій" філософ
досліджує питання, чому лише Європі вдалося досягнути потужного економічного розвитку, що
обумовило поворот у світовому розвитку в сторону індустріального суспільства, та чому розвиток
Заходу і Сходу пішов різними шляхами. На думку автора, Реформація змінила відношення до праці,
визнавши її істинною службою Богові, що призвело до інтенсифікації господарського життя, а в
кінцевому результаті – до соціально-економічного прориву Заходу [6]. Протестантизм зумів забезпечити
виникнення економічної системи з соціальною мобільністю і соціальним розшаруванням, став духовною
основою економіки, що базується на швидкому технічному зростанні і розширенні виробництва у
прагненні отримати прибутки від капіталовкладень. Натомість основною перешкодою для успішного
розвитку економіки у країнах Сходу був традиціоналізм життя, менталітет і релігія.
У свою чергу А. Тойнбі, аналізуючи історичний розвиток цивілізацій Сходу, зосередив свою увагу на
аналізі впливу релігії на розвиток східних суспільств. Творча меншість, погляди і думки якої знаходять
відображення в релігії, стає одним із рушійних механізмів старої цивілізації і одночасно авангардом для
виникнення нової [7]. Історичний розвиток сучасних країн ядра світ-системи підтвердив основні
положення праць М. Вебера і А. Тойнбі. У науковій літературі напрацьована значна статистична база, яка
підтверджує ідеї вчених і дає можливість стверджувати, що причини відсталості і розвитку країн світсистеми криються не лише в історичних, географічних, демографічних й економічних чинниках, а й у тій
релігії, яку сповідує більшість населення країни.
За даними Організації Об’єднаних Націй (ООН) та Міжнародного валютного фонду (МВФ) на
перших позиціях у рейтингах країн по номінальному валовому внутрішньому продукту (ВВП) із
значними показниками перебувають переважно протестантські країни, наприклад у 2018 році на
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першому місці були США з показником 20413 млрд. доларів [8]. Серед країн, які перебувають у першій
двадцятці по реальному ВВП за 2014 рік є дев’ять країн (Норвегія, Швейцарія, США, Нідерланди,
Австралія, Австрія, Швеція, Німеччина, Канада), населення яких переважно протестанти. Це один із
прикладів позитивного впливу релігії на розвиток економіки країни. Разом з тим у цій двадцятці немає
жодної православної країни. Православ’я як найбільш консервативна і ортодоксальна гілка християнства,
не пішла шляхом модернізації на основі принципів раціоналізму і прагматизму, який свого часу був
обраний протестантами. Традиційно у православ’ї матеріальне багатство протиставляється духовному
багатству та матеріальній бідності, у той час як у протестантизмі бажання бути бідним засуджується.
Трудові обов’язки для протестантів – це обов’язок як перед Богом, так і перед суспільством, для
православних праця в першу чергу має бути духовною, а матеріальна праця, пов’язана з вигодою,
прагненням до збагачення, гординею, визнається марнославством. Окрім того, через вплив візантійської
традиції православ’я містить у собі й елемент азійського фаталізму, панування держави над соціумом і
особистістю, безвідповідальність влади перед суспільством, а відтак знижений рівень особистої
відповідальності та ініціативності членів суспільства, що, в свою чергу, гальмує розвиток економіки та
періодично призводить до соціальних катаклізмів, економічних криз і революцій.
З рівнем соціально-економічного розвитку протестантських країн можна співвіднести показники
окремих країн Азії. Південна Корея, Сінгапур, Гонконг і Тайвань ("Азійські тигри"), які у недалекому
минулому були досить бідними країнами. Проте на сьогоднішній день вони стали успішними
індустріальними країнами, а за окремими показниками уже перейшли до когорти постіндустріальних
країн на рівні з країнами Єврепойського Союзу, США та Японії. Процес їх модернізації супроводжувався
підвищенням рівня релігійності населення. Так, понад 25 % жителів Південної Кореї перейшли в
протестантизм. Причинами цих процесів називають катастрофічні потрясіння у суспільстві, пов’язані із
війною та економічною відсталістю країни, яка на почаку 1960-х років була однією з найбідніших країн
Східної Азії і здійснила ривок, який серед вчених економістів вважається одним з найкращих прикладів
транзиту із країн периферії до напівпериферії світ-системи. Диктатура у Південній Кореї закінчились із
обранням президентом країни пресвітера сеульської церкви 25 років тому. За цей час протестанти,
керуючись своїм авторитетом та активністю, через моральну атмосферу суспільства змогли так вплинути
на економічний розвиток країни, боротьбу з корупцією, політичну систему, виховний та освітній
процеси, що Південна Корея стала однією з постіндустріальних країн серед "Азійських тигрів".
Проте показники ВВП та індексу людського розвитку (ІЛР) по іншим країнам цієї групи також схожі
із показниками протестантських та католицьких країн, водночас переважна частина їх населення є
прихильниками буддизму. Розрахунок у цих країнах був зроблений на виробництво експортноорієнтованої конкурентоздатної продукції, насамперед у сфері легкої промисловості, що потребувало
невеликих капіталовкладень та значних трудових ресурсів, яких у цих країнах достатньо. Працьовитість і
старанність, виховані на базі буддизму, сприяли успіхам "Азійських тигрів". Населення цих країн
зберегло свою культуру і традиції, поставивши їх на службу нарощуванню економічної могутності. Вони
побороли головну перешкоду розвитку будь-якої країни – корупцію, та відмовились від найбільш
капіталоємних та непомірних витрат на озброєння та мілітаризацію. Разом із тим інвестиційні вкладення
у людський капітал, поряд з інвестиціями в економіку, стали основою економічного дива у Сінгапурі,
Гонконзі та Тайвані, які були підтримані іноземними дотаціями, що заохочувалося урядами цих країн
через послаблення оподаткування бізнесу, жорсткий контроль за дотриманням норм міжнародного
законодавства, покарання за його порушення і прояви корупції та інші преференції. Науковці пов’язують
такий розвиток із ментальністю соціуму цих країн, яка базується на споглядальних релігіях Сходу, на
ідеях традиціоналізму й патерналізму, пошани до старших, слухняності і працелюбстві.
Водночас у сучасних умовах проголошеної четвертої промислової революції таких чинників
недостатньо для створення новітніх технологій і фундаментальних відкриттів у науці. Динаміка процесів
духовного розвитку азійсько-тихоокеанського регіону у науково-філософської спільноти викликає
сьогодні значну зацікавленість, оскільки в регіоні склалося складне і специфічне економічно-соціальне
середовище. Світоглядний та релігійний чинник населення регіону здійснює безпосередній вплив на
динаміку процесів модернізації і соціальних перетворень. У ситуації наростаючої глобалізації та
інтенсивних технологічних змін представникам східних цивілізацій необхідно переосмислювати
національні традиції та екзистенційні проблеми буття, змінюючи ставлення до економічних, трудових
відносин і принципів конкуренції. Інноваційні успіхи країн напівпериферії азійсько-тихоокеанського
регіону значною мірою пояснюються відповідною трудовою і соціальною етикою, зокрема
працелюбством, прагненням до самореалізації, умінням самообмежуватися та вірністю традиціям. Відтак
ефективний економічний розвиток цих країн обумовлені тим, що буддизм, конфуціанство, даосизм
актуалізують мобілізаційні зусилля суспільства. Таким чином, інтеграція і синтез традиційних східних
релігій виробили продуктивний синтез релігійно-етичних переконань, ідеології та світогляду, які
сприяли раціональному типу господарювання, і довели, що використовувати його можуть не лише
протестанти.
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При цьому статистичні дані міжнародних організацій не дозволяють ігнорувати і той факт, що у
країнах ядра світ-системи, які зазвичай є християнськими, простежується зв’язок соціальноекономічного розвитку зі зростанням рівня атеїзму. Цей зв’язок обумовлюється тим, що високий рівень
економічного розвитку та якості життя, комфортні умови проживання і новітні технологічні досягнення
зменшують потребу людини і суспільства в цілому у духовній підтримці, яку дає релігія. Однак, ще рано
говорити про стійкий зв’язок між соціально-економічним розвитком і рівнем атеїзму у сучасному
глобалізаційному світі. У багатьох високорозвинутих країнах частка атеїстів не значна, існує лише 4
країни, у яких атеїсти складають більшу частину населення. Серед країн ядра світ-системи – це Швеція
та Японія, напівпериферії – Чехія, периферії – В’єтнам.
На противагу зростання рівня атеїзму у деяких країнах, в умовах посилення глобалізаційних процесів
в останні роки з’явився і новий чинник зростання релігійності у світі. Він пов’язаний з результатами
четвертої індустріальної революції (Industry 4.0.), внаслідок якої поряд з новітніми технологічними
відкриттями, роботизацією й інтернетизацією виробництва посилюються процеси некерованої стихійної
міграції та відбувається паралельне формування як закритих етнічних діаспор, так і подальше посилення
процесів взаємопроникнення етносів і соціокультурних традицій. Прямим наслідком цих тенденцій є
ускладнення міжетнічних та міжцивілізаційних відносин. Багатьом суспільствам загрожує загострення
міжрелігійних конфліктів, економічний занепад та руйнування ознак цивілізації. На сьогоднішній день
така загроза існує у країнах периферії світ-системи, до яких належать найбідніші країни Африки.
Економічна криза, яка панує останні десятиліття у найбідніших країнах Африки, призвела до
серйозної еволюції африканського ісламу, який різко посилив свій вплив у політичному житті. На
сьогоднішній день у арабських країнах проживає лише 18 % мусульман, при цьому близько половини
всіх мусульман світу проживає у північно-західній частині Африки. Зростання поширення і посилення
впливу ісламу у країнах периферії пояснюється особливостями його релігійної системи, яка полягає у
"молодості" цієї релігії, її войовничості, наступальному характері та, водночас, у гнучкості, динамізмі та
тотальності, яка охоплює всі сфери життя суспільства, у тому числі і економіку. У ряді країн Африки
прихід до влади ісламських реформістів був пов’язаний з лозунгами, які проголошував новий режим, що
включали "створення морального кодексу суспільного порядку, зменшення соціальної нерівності, право
на працю для всіх" [9: 118]. Разом із тим, в умовах глобалізаційних процесів та модернізації, ключовими
чинниками зростання кількості мусульман у країнах Африки є економічні стимули та політична
доцільність. Багаті нафтодобувні країни Перської затоки, які зацікавлені у посиленні позицій ісламу у
світі, реалізують політику надання грантів і безпроцентних кредитів країнам, населення яких сповідує
іслам. Відтак у країнах Африки, які, після отримання незалежності, будували свої економічно-політичні
відносини з країнами Близького Сходу, кількість населення, яка сповідує іслам, зросла більше, ніж у два
рази. На даний час, коли впровадження Субсахарської Африки у міжнародну економічну систему і
систему відносин між високорозвинутими країнами не відбулося, саме через релігійний чинник вона
продовжує залишатися світовим контингентом та продовжує зв’язки із світом. Демографи-мусульмани у
країнах південної Африки стверджують, що іслам є найбільш швидкозростаючою релігією на материку.
Наприклад, у Південно-Африканській Республіці (ПАР) кількість мусульман з 1991 року зросла у 6 разів,
а у Руанді кількість мечетей з 1994 року зросла у 2 рази [10]. Такі динамічні зміни викликають новий
поглиблений інтерес до нерівномірного поширення ісламу в інших країнах Африки, де переважає
християнство, а конфесії корінних народів відступають. При цьому подальше поширення та поглиблення
ісламу в окремих країнах Африки веде до міграції християнського населення з цих країн. Наприклад, у
ПАР саме цей контингент свого часу забезпечив високу якість праці і підприємництва, які сприяли
стабільності зростання ВВП країни, створенню новітніх технологій у промисловості та сільському
господарстві. Традиційно у християнських країнах ядра світ-системи проявляється хвилювання через
посилення впливу ісламу у Субсахарській Африці, оскільки у країнах периферії є дві течії ісламу, які,
вважаючи себе очищеними, бойовими, критикують традиційну владу, та радикальний ісламізм, який
одночасно веде боротьбу проти влади, чиновників, корупції, інших релігій, імперіалізму та глобалізації.
Ісламські угрупування, які потрапили під вплив радикальних ісламістів Сходу, стають на сьогоднішній
день значною силою в Африці. При цьому не лише діяльність радикальних організацій активізує
ісламський радикалізм в окремих країнах Чорної Африки, а й жахлива бідність, голод, нестача прісної
води, хвороби та політичний хаос, який підсилюється корупцією на всіх рівнях влади у цих країнах.
Проте така безвихідь і відсталість була також причиною широкого поширення християнства у країнах
ядра світ-системи, саме релігія формувала етику праці та ментальність народів внаслідок чого різні
країни виявилися по-різному готовими до інноваційної постіндустріальної економіки.
Висновки. Таким чином, взаємозв’язок релігійних чинників і розвитку світ-системи вказує на
багатовекторний і суперечливий вплив релігії та релігійних цінностей на розвиток економіки, політики,
права та інших сфер соціального буття сучасної людини. Вплив релігійних чинників на розвиток
суспільства прямо залежить від конкретних аспектів, які орієнтують соціум на прогрес, інновації та
модернізацію. Релігійний чинник залишається важливим фактором економічного і соціально12
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політичного розвитку країн світ-системи. Саме релігійно-етичні світоглядні позиції дозволили одним
країнам перейти з периферії світ-системи до її центру, а в інших законсервували соціально-економічну
відсталість. Динаміка релігійності у світі на даний час обумовлена кризою в окремих сферах суспільства,
яка відбувається на фоні модернізації, розвитку новітніх технологій, роботизації та діджиталізації, що є
результатами четвертої промислової революції, та призвела до його різкої поляризації, падіння рівня
добробуту значної частини населення і нездатності адаптуватися до нових соціальних умов. Пов’язані з
цим економічні та політичні кризи, масове зубожіння, неконтрольовані міграційні процеси загрожують
загостренням міжрелігійних конфліктів та економічним занепадом. На сьогоднішній день така загроза
існує у ряді країн периферії світ-системи. Тому проблематика впливу релігійних чинників на
нелінійність розвитку світ-системи в умовах глобалізації та впровадження концепції четвертої
промислової революції набуває потреби більш детального і глибокого соціально-філософського аналізу,
насамперед, у контексті з’ясування впливу православ’я на соціально-економічний і політичний розвиток
країн і Східної Європи.
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Венцель Н. В. Религия и религиозность как фактор нелинейности развития мир-системы в
условиях глобализации.
Проанализировано влияние религиозных факторов на нелинейность развития мир-системы в ситуации
глобализации. Установлена прямая зависимость нелинейности развития мир-системы от способности
конкретного социума к восприятию инноваций и модернизации. Исследованы риски обострения
межрелигиозных конфликтов и экономического упадка в странах периферии мир-системы, которые
связанны с кризисом в отдельных сферах общества, что происходит на фоне внедрения результатов
четвертой промышленной революции.
Ключевые слова: религия, религиозность, христианство, протестантизм, ислам, бедность, общество,
глобализация, мир-система.
Ventsel N. V. Religion and Religiosity as a Factor of the Nonlinearity of the Development of the WorldSystem in the Conditions of Globalization.
The influence of religious factors on the nonlinearity of the world system development in the context of
globalization processes is analyzed. It is determined that the interrelation of religious factors and the
development of the world system points to the multi-vector and contradictory influence of religion and religious
values on the development of the economy, politics, law and other spheres of social life of a modern man. It is
religious and ethical worldview positions that allowed one countries to move from the periphery of the worldsystem to its center, while in others they have preserved socio-economic backwardness. The dynamics of
religiosity in the world at the present time is determined by the crisis in certain spheres of society that occurs
against the backdrop of the fourth industrial revolution. This crisis led to a sharp polarization of society, a
decline in the well-being of a large part of the population and an inability to adapt to the new social conditions.
The associated economic and political crises, massive impoverishment, uncontrolled migration processes
threaten the intensification of interreligious conflicts and the economic decline of society. To date, such a threat
exists in a number of countries in the periphery of the world-system. Therefore, the problematic of the influence
of religious factors on the nonlinearity of the development of the world-system in the context of globalization and
the introduction of the concept Industry 4.0. acquires the needs of a more detailed and profound sociophilosophical analysis, primarily in the context of elucidating the influence of Orthodoxy on the socio-economic
and political development of the countries of Eastern Europe.
Key words: religion, religiosity, Christianity, Protestantism, Islam, poverty, society, globalization, the worldsystem.
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АРХЕТИПИ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ
У статті представлено аналіз національного менталітету як духовно-інтелектуального феномену
гетерогенної природи, що поєднує у собі усвідомлювані та неусвідомлювані (підсвідомі) складові.
Проаналізовано основні архетипи української ментальності як екзистенціали буття української нації,
що сформувалися протягом століть відповідно до географічного положення, природно-кліматичних
умов, історії та низки інших чинників. Досліджено особливості формування архетипів української
ментальності та їх вплив на соціокультурні явища та суспільно-політичне життя загалом.
Ключові слова: ментальність, менталітет, архетипи, соціальна філософія, національний характер.
Постановка проблеми. Розвиток України як демократичної європейської держави можливий за умови
ефективної державницької діяльності, що враховує не лише специфіку географічного положення та
соціально-економічні показники, а й соціально-психологічні характеристики українців, історично
сформовані традиції та стереотипи поведінки, тобто особливості ментальності українського народу.
Це підтверджує й аналіз досягнень та помилок державотворчої діяльності як на шляху до державної
незалежності України, так і після її здобуття. Ідеологія національного державного відродження буде
ефективною тільки за умови органічного поєднання актуальних національних інтересів з укоріненими в
українській ментальності цінностями.
Актуальність дослідження зумовлена необхідністю осмислення унікального "обличчя" української
нації – сильних сторін, що сприяють розвитку української держави, та слабких, що зумовлюють
суперечності й проблеми у процесах її становлення. Дослідження та глибокий аналіз архетипів ментальних
структур конкретного етносу, розкодування підсвідомих родових програм дає можливість зрозуміти хто ми
є як народ, реконструювати унікальне обличчя нації, створити реальні прогнози нашого майбутнього.
Метою статті є систематизація інформації про архетипи української ментальності, особливості їх
формування та впливу на соціокультурні явища та суспільно-політичне життя загалом.
Ментальність на відміну від ідеології чи масової психології неможливо виміряти й описати в чітко
визначених параметрах, вона не підлягає вичерпному соціологічному аналізові. Дослідники ототожнюють
ментальність з народною душею, чимось за своєю суттю невимірним та невловимим, існуючим на рівні
духовної даності [1: 3].
Аналіз наукових досліджень та публікацій. Самопізнання "української душі" започатковується з
середини ХІХ ст. працею М. Костомарова "Дві руські народності" і продовжується І. Нечуєм-Левицьким у
"Світогляді українського народу", Т. Рильським "К изучению украинского мировозрения", М. Грушевським
у роботі "Хто такі українці і чого вони хочуть?". Особливу увагу цій проблемі було приділено в наукових
колах української діаспори. Це, насамперед, праці Д. Чижевського "Нариси з історії філософії на Україні",
В. Липинського "Листи до братів-хліборобів", Ю. Липи "Призначення України" Ю. Липи, Д. Донцова "Дух
нашої давнини", Є. Онацького "Українська емоційність", О. Кульчицького "Світовідчування українця",
М. Шлемкевича "Загублена українська людина", І. Лисяка-Рудницького "Україна між Сходом і Заходом",
І. Мірчука "Світогляд українського народу". В пострадянській Україні ці проблеми досліджували
М. Попович, С. Кримський, М. Юрій, І. Лисий, В. Храмова, А. Бичко, І. Бичко, О. Стражний та інші.
Вітчизняні філософи С. Кримський та В. Заблоцький визначають ментальність (від. лат. mens (mentis) –
спосіб мислення, склад душі) як характеристику специфіки сприйняття та тлумачення світу в системі
духовного життя того чи іншого народу, нації, соціальних суб’єктів, що уособлюються певними
соціокультурними феноменами. Науковці підкреслюють, що зміст ментальності задається усталеними,
карбованими історичним досвідом формами і способами виразу інтелектуальних та емоційних реакцій
стереотипами поведінки, архетипами культури та соціопсихологічною налаштованістю соціальних
суб’єктів [2: 369]. Відтак, ментальність виступає єднальною ланкою між розвитком матеріальної цивілізації
та духовним життям соціумів й спільною психологією їх суб’єктів. Саме особливості ментальності свідомо
і несвідомо визначають спосіб сприйняття світу та життєдіяльності загалом.
Виклад основного матеріалу. Менталітет, з філософської точки зору, є своєрідним "каноном
інтерпретацій" ("ontillage mentale", за термінологією учасників "школи Анналів"), який синтезує (переважно
на дораціональному, емоційно-латентному рівні свідомості й несвідомого) традиції, вірування, звичаї
певної людської спільноти (чи особи) в їх реальному і "уявному" (марновірства, фантазії, міфи, символи,
ритуали, фобії та ін.) вимірах. Менталітет є ніби своєрідним контекстом ("ефіром", "горизонтом"), в якому
знаходить вияв специфічний, унікально-неповторний спосіб бачення ("прочитування") навколишнього
© Гордійчук О. О., 2018
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світу [3: 823]. Зазначимо, що менталітет поєднує вищі рівні суспільної свідомості (філософію, науку,
релігію, мистецтво та ін.) зі структурами несвідомого та неусвідомлюваних культурних кодів.
Є дослідники, які не розмежовують поняття "ментальність" та "менталітет", вважають їх синонімами.
На нашу думку, ці два поняття важливо розрізняти як феномен та його практичну реалізацію, адже загалом
ментальність є способом мислення, загальною духовною налаштованістю, а менталітет – сформованою
системою переконань, уявлень і поглядів індивідів та суспільних груп, що відтворює інтегрований досвід
поколінь.
Дослідники процесів формування та історичної трансформації українського менталітету підкреслюють
необхідність дослідження та глибокого аналізу його фундаментальних складових – архетипів як
стародавніх автентичних цінностей, підсвідомих колективних уявлень, що закладаються у свідомість нації
століттями, і передаються від покоління до покоління через досвід та успадковуються біологічно,
втілюються у певних образах, символах, міфах.
Архетипи пронизують усе духовне життя суспільства і на рівні підсвідомості впливають на
світобачення й світорозуміння, забезпечують зв’язок між поколіннями, цілісність етнічної культури.
Ґрунтовне дослідження архетипів певного народу дозволяє сформувати об’єктивне уявлення про його
менталітет. Архетипи формуються століттями відповідно до природно-кліматичних умов, географічного
положення народу, його історії та низки інших чинників.
Архетипи є багатозначними, символічними уявленнями, які не піддаються чіткому визначенню і котрі
постають айсбергами, де верхівка – те, що ми усвідомлюємо й можемо пояснити, основна ж "підводна"
частина – підсвідоме, сформоване століттями певними повторюваними явищами (народження, смерть, різні
види взаємодії з оточуючим світом тощо). Це базові інваріантні відносно часу структури.
Уперше в чіткий формі ідею прообразів пізнання та культури висловив давньогрецький філософ
Платон. Мислитель вказував на те, що в основі діяльності людей є віковічні ейдоси. Мислитель також
розрізняв Велику і Маленьку людину, доводив, що саме якості Великої людини (соціуму) чинять
визначальний вплив на якості Маленької (особистості). Подальшим розвитком цієї ідеї стала концепція
стоїків про феномен пролепсису – схильності пізнання до певних форм. Думки про праформи, що є
"дороговказами буття" висловлював Данте. Про "національний характер", "народний дух" і т. ін. писали
Ш. Монтеск’є, І. Кант, Г. Гегель, А. Шопенгауер, Ф. Ніцше, М. Вебер, В. Парето, П. Сорокін та ін. З різних,
але близьких за висновками позицій про платформи буття писали Й. Кеплер, Й. Гете, а в наш час В. Паулі
та В. Гейзенберг. Ідею "одвічних формул", в які вкладається усвідомлення життя, що намагається віднайти
наперед задані йому риси, висловлював Т. Манн. У систематичній же формі концепцію архетипів розвинув
К. Юнг.
К. Юнг визначив архетипи як кореляти інстинктів, певні "архаїчно-міфологічні образи", що є
інваріантними для всіх часів і культур і котрі не піддаються раціональному дискурсивному осмисленню. На
думку вченого, саме сукупність архетипів, як досвід минулих поколінь, виступає основою духовного життя,
де свідоме та несвідоме взаємодіють і доповнюють один одного [3: 969]. Психологічні дослідження
засвідчують, що під час усвідомленого чи мимовільного занурення людини у глибини власної психіки, вона
знаходить у них колективні уявлення людського духу. І чим глибинніші рівні психіки досліджуються, тим
інтенсивніше виступають на передній план загальнолюдські прообрази індивідуального досвіду. К. Юнг
трактував ці образи як символічні схеми "колективного підсвідомого". Вчений прийшов до висновку, що в
існуванні кожної людини у суспільстві присутні, з одного боку, сильне прагнення до індивідуалізації,
відокремлення (відособлення), з іншого – бажання приєднатися з чимось більшим, узагальненим. Кожна
людина при народженні отримує як біологічну, так і психологічну спадщину. Ця психологічна спадщина є
сукупністю інформації, що не виникає у власному досвіді, а зберігається у міфах, легендах, казках, релігіях,
соціальній енергії. Це і є те колективне несвідоме, яке, власне, К. Юнг і назвав архетипами –
надособистісними патернами формування різноманітних способів матеріальної та духовної діяльності у
соціумі.
Більш повне розуміння феномену архетипу потребує доповнення психологічної інтерпретації соціальнофілософською, представлення фундаментального значення архетипів у історичному розвитку нації,
соціальному прогресі. Як влучно підкреслив український філософ С. Кримський, архетипи характеризують
розвиток соціокультурних явищ, виступають показником фундаментальності результатів соціального
прогресу. Адже чим ґрунтовнішим є культурне звершення, тим глибше воно проростає в історичні глибини
цивілізації, тим більше людських досягнень залучено до його підготовки та здійснення. Саме тому найвищі
досягнення людства укорінені в його історії. Науковець констатує, що розглядаючи архетипи тих чи інших
національних культур, ми маємо не якісь ''духовні гени'', а певні пресупозиції, тобто схильності, тенденції,
які в різні епохи характеризуються образами, що можуть різнитися засобами вираження, але структурно
утворюють певні прототипи чи можуть бути реконструйовані як прототипи [4: 286–287].
Серед засадничих архетипів української ментальності чітко виокремлюються архетип землі та архетип
свободи. Не вдаючись до детального опису, запропонуємо загальну характеристику сутності та
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особливостей впливу на психо-поведінкові установки вище зазначених та інших найбільш вагомих для
українського народу архетипів:

архетип Землі – у своїй основі містить споконвічно високий рівень довіри до "доброї неньки
землі", має суттєвий вплив на формування психологічного оптимізму та гармонійного світовідчуття
українського народу завдяки щедрим природним умовам (м’який клімат, родюча земля, природні ресурси
тощо). Загалом можемо простежити відчуття глибокого емоційного зв’язку з природою, гармонії макро- та
мікрокосму особистості, однак глибші наукові дослідження історичного розвитку в різних природних зонах
України (особливо різняться північна лісова та степові зони) дають суттєві уточнення й розбіжності у
світовідчутті та, відповідно, психологічних установках. Звідси й антеїзм, як одна з основних рис українців –
відчуття спорідненості з рідною землею, визнання землі головною силою, що дає життя й забезпечує усім
необхідним. Варто додати і те, що саме завдяки землі та індивідуальній господарській роботі на ній, що не
вимагала колективних зусиль, українці у своїй переважній більшості не готові до боротьби з довкіллям та
соціальними негараздами, значною мірою соціально маргінальні, пасивні, уникають відповідальності, не
втручаються у розв’язання зовнішніх щодо їх родини проблем. Тож розв’язання соціальних проблем ніколи
не були пріоритетом для українця, основна увага – власне домогосподарство, особистий достаток;

архетип особистої свободи є фундаментом волелюбного духу українського народу, спрямовує
українців на життя та діяльність за принципом "у кожного своя доля і свій шлях широкий". Він спричиняє
неприйняття нав’язаного ззовні авторитету, прагнення відмежуватися від соціуму, а також утверджує
сподівання на власні сили, здібності та розум, власну ініціативу, що реалізується передусім у родинному
житті. Саме вплив певною мірою латентного архетипу волелюбності суттєво відрізняє українську націю від
інших й у часи глибоких соціальних криз спричиняє трансформацію психо-поведінкової реакції "vita
minima" (''зачаєне'' існування, відступ "у себе", уникнення близького контакту зі світом) на "vita maxima et
heroica" (авантюрно-козацький тип реакції: тотальна мобілізація духовних і матеріальних ресурсів,
героїчний супротив навіть ціною власного життя) [1: 9]. Яскраві приклади – існування козацької держави,
бунти та масові повстання, Помаранчева революція 2004 року та Революція Гідності 2013–2014 рр. Важко
переоцінити вплив архетипу особистої свободи на історичне збереження та відродження української нації;

архетип Матері є уособленням Жінки, України. Цей архетип визначає шанобливе ставлення до
жінки, визнання її провідної ролі в суспільстві загалом та родині зокрема. Водночас цей архетип став
джерелом прагнення оберігати та захищати Батьківщину, виявляти відданість та любов до неї. Яскравим
прикладом вияву цього архетипу в українській культурі виступає особливе шанування Богородиці та віра в
її допомогу, у дива, які вона творить;

архетип долі червоною ниткою позначає всю нашу історію і впливає на визнання українцями долі
як чогось визначального та сильнішого за розум і людську діяльність. Очевидно, цей архетип зумовлює
панування ірраціонально-героїчних вчинків за екстремальних умов і пасивне життя за умов повсякденності,
впевненість у тому, що у світі все відбувається так, як має бути, і вплив на ці процеси досить обмежений;

архетип домінування минулого над майбутнім, що спричиняє таку характерну рису українців як
міфологізація та ідеалізація минулого, надмірний романтизм. З одного боку, це сприяє розвитку історичної
пам’яті народу, а з другого – стримує здатність до конструктивного мислення, впровадження актуальних
змін у життя;

архетип бідності своїм корінням сягає ще праслов’янських часів і постає як захисна реакція від
чужоземного пограбування, поневолення, фізичного знищення ("прийдуть кляті бусурмани і все попалять"
тощо). Також тут дається взнаки і тривала відсутність власної держави, коли українське селянство
практично хазяйнувало на своїй землі, але не було її вільним господарем, власником. Нового суттєвого
підкріплення цей архетип зазнав у радянські часи завдяки масовому розкуркуленню заможного
українського селянства, репресіям та переслідуванням. У цьому контексті викликають зацікавленість
результати сучасних психологічних досліджень, які констатують у багатьох українців підсвідомий
генетичний страх бути багатим прагнення уникнути особистої відповідальності за стан громадських справ
тощо;

архетип рівності синів та доньок своєї Матері-Батьківщини зумовлює відсутність в Україні права
майорату, пріоритету старшинства та водночас унеможливлює жорстку соціальну диференціацію, сприяє
втіленню в життя демократичних засад. Українець бажає бачити у владі батька, який опікується своїми
дітьми, а в державі – родину, у якій про кожного турбуються та створюють умови для реалізації творчого
потенціалу. Цей архетип обумовлює зосередженість на почуттях, а не на умовах їх виникнення (так званий
чуттєвий анархізм українського народу). Також на архетипі рівності базується яскраво виражена
толерантність українського народу, що часто переростає у всетерплячість і надмірну поступливість,
"заплющення очей" на "маленьке" зло, аж поки "півень клюне";

архетип едукативності, як шанобливе ставлення до навчання та науки загалом і переконаність у
тому, що завдяки навчанню можна змінити своє життя, дізнатися, у чому полягає власне життєве
покликання; також цілком вірогідно, що цей архетип орієнтує на пошук знання, яке допоможе реалізувати
потенціал людини та досягти найвищих результатів;
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архетип обрядовості, що пов’язаний з орієнтацією на традиційні дії, які забезпечують життєвий
комфорт, не потребують творчої активності, налаштовують на збереження і відтворення звичного та
сталого. Цей архетип водночас слугує основою домінування краси над повсякденністю, зумовлює наявність
бажання жити, як у казці, але при цьому не докладаючи особливих зусиль (тісно пов’язаний з архетипом
землі, а саме з тим, що за свідченнями істориків, ще з часів трипільської культури населення сучасної
України мирно працювало на землі і без особливих зусиль мало все необхідне для життя, велику увагу
надаючи мистецтву) [5, 7, 8].
Це основні архетипи, що визначають специфіку національного характеру українців, стереотипи
поведінки, емоційно-чуттєві реакції тощо.
Також у цьому дослідженні варто згадати і про те, що ґенеза українського менталітету свідчить про його
зв’язок з візантійськими архетипами та візантійським менталітетом. Це питання є предметом ґрунтовного
дослідження вітчизняних науковців О. Донченко та Ю. Романченка, які обґрунтували, що на український
менталітет суттєво вплинули такі архетипи візантинізму:

архетип домінування уречевленого над процесуальним (минулого над майбутнім), що виявляє себе
у некритичному традиціоналізмі, консерватизмі вчинків, інтелектуальній регідності, пасивності, квієтизмі,
квазітолерантності;

архетип анігілятивної рівності – байдужість, соціофобія, нехтування стратегічними інтересами,
конформізм;

архетип монарності буття – психокультурний егоцентризм, ірраціональний гедонізм, інфантилізм,
придушення інтенціональності;

архетип "героїзованого злочинця" – антюризм, маргінальність, зрадливість, етичний "хамелеонізм"
(стрибкоподібна зміна ціннісних орієнтацій та поведінки навіть у зрілому віці), неповага до рутинної,
цілепокладаючої активності, зоологічний індивідуалізм;

архетип долі – партикуляризм, гносеологічний та етичний номіналізм, аполітичність;

архетип звеличення юродивого: трансформується в культ жінки-протобожества з усіма атрибутами
слабкості, беззахисності, покори, терпіння, очікування, байдужості і замкненості стосовно "великого світу"
та ін. [6: 263–265].
Дослідження того, чим є психоонтологія візантинізму в українській ментальності, як еволюціонував
український психотип, як виглядає кореляція архетипів може бути темою окремого філософського
дослідження.
Висновки. Соціум, як певне живе утворення, нічого не забуває, уся історично отримана ним інформація
трансформується у генетичний досвід, передається від покоління до покоління незалежно від бажання
людей у певній "родовій пам’яті", традиціях тощо як свідомо, так і підсвідомо.
Архетипи, або, за висловом С. Кримського, "духовні гени", певні пресупозиції, схильності, тенденції,
що формуються століттями відповідно до географічного положення народу, його історії та низки інших
чинників, в різні епохи характеризуються образами, що можуть різнитися засобами вираження, але
структурно утворюють певні прототипи або можуть бути реконструйовані як прототипи. Вони пронизують
усе духовне життя суспільства та на рівні підсвідомості впливають на світобачення й світорозуміння,
забезпечують зв’язок між поколіннями, визначають подальші вектори суспільного розвитку. Ґрунтовне
дослідження архетипів певного народу дозволяє сформувати об’єктивне уявлення про його менталітет.
Серед засадничих архетипів української ментальності, що визначають специфіку національного
характеру українців, стереотипи поведінки, емоційно-чуттєві реакції тощо, виокремлюють такі: архетип
Землі, архетип особистої свободи, архетип Матері, архетип долі, архетип домінування минулого над
майбутнім, архетип бідності, архетип рівності синів та доньок своєї Матері-Батьківщини, архетип
едукативності, архетип обрядовості.
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Гордийчук О. О. Архетипы украинской ментальности: социально-философский анализ.
В статье представлен анализ национального менталитета как духовно-интеллектуального феномена
гетерогенной природы, что сочетает в себе осознаваемые и неосознаваемые (подсознательные)
составляющие. Проанализированы основные архетипы украинской ментальности как екзистенциалы
бытия украинской нации, сформировавшиеся на протяжении веков в соответствии с географическим
положением, природно-климатическими условиями, историей и рядом других факторов. Исследовано
особенности формирования архетипов украинской ментальности и их влияние на социокультурные
явления и на общественно-политическую жизнь в целом.
Ключевые слова: ментальность, менталитет, архетипы, социальная философия, национальный
характер.
Gordiychuk O. O. The Archetypes of the Ukrainian Mentality: a Socio-Philosophical Analysis.
The article focuses on a national mentality as a heterogeneous nature spiritual and intellectual phenomenon,
which combines conscious and unconscious (subconscious) components. The main archetypes of the Ukrainian
mentality are analyzed as the Ukrainian nation existential aspects genesis, which were formed over the centuries
in accordance with the geographical position, natural and climate conditions, history and a number of other
factors. The peculiarities of the archetypes formation of the Ukrainian mentality and their influence on sociocultural phenomena and on the social and political life on the whole are investigated.
Among the main Ukrainian mentality archetypes, that determine specific features of the Ukrainian national
character, stereotypes of their behavior, emotional and sensual reactions and so on are highlighted: earth
archetype, personal freedom archetype, mother archetype, fate archetype, past domination over the future
archetype, poverty archetype, equality of the sons and daughters of their Motherland archetype, education
archetype, ritual archetype.
The features of the Ukrainian mentality archetypes formation and their influence on the sociocultural
phenomena and on the social and political life are presented.
It was concluded that society, as a kind of living being, does not forget anything, all historically obtained
information is transformed into genetic experience and is transmitted despite the people’s desire consciously and
unconsciously from generation to generation in a certain "ancestral memory", traditions and so on.
Key words: mentality, archetypes, social philosophy, national character.
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АНТРОПОЛОГІЧНО-РЕЛІГІЙНІ ВИМІРИ СТРАХУ
У статті представлено систематизацію матеріалів філософсько-антропологічного та релігійного
дискурсів щодо проблеми страху, особливостей її інтерпретації. Здійснено пошук релігійних коренів
страху та їх актуальність у сучасному глобалізованому світі. Обґрунтовано тезу про те, що не
зважаючи на те, що людство змогло усвідомити і навчилося жити із природними страхами (боязню
атмосферних явищ, природних катаклізмів, вулканів, землетрусів), воно досі залишається безпорадним
та безсилим у ситуаціях зустрічі із соціальними та екзистенціальними страхами (самотності,
несподіваної небезпеки, невизначеності, випробувань, відповідальності, непередбачуваного майбутнього
тощо).
Ключові слова: страх, природні страхи, соціальні та екзистенціальні страхи, релігійні корені страху,
антропологічні виміри страху, модуси сучасного життя.
Постановка проблеми. Сучасному інформаційному суспільству властива свобода у її різноманітних
проявах. Проте незважаючи на те, що свобода принесла незалежність індивіду, вона водночас ізолювала
його, переповнила тривогами, безсиллям, невпевненістю, розгубленістю та страхами. Тривоги й страхи
за власне майбутнє і майбутнє дітей породжені беззахисністю і непередбачуваністю глобалізованого
суспільства. Актуальність дослідження обумовлена тим, що проблема страху займала важливе місце в усі
періоди розвитку людства, але особливої актуальності вона набуває в умовах трансформації суспільства.
У часи, коли паралельно позитивним процесам відбувається знищення загальнолюдських моральних
норм і цінностей, а найголовнішими стають матеріальні блага і статки.
Щодня людина постає перед вибором: позбавитись від свободи чи залишити безмежну свободу,
залишитись самодостатньою, незалежною, розумною й об’єктивною. Саме втечею від свободи ми можемо
пояснити властиве людині прагнення до володіння речами, а їх накопичення – як модус заперечення страху
залишитися наодинці із собою і власною свободою. Саме страх смерті, на думку стародавніх мислителів
Демокріта, Епікура, Лукреція Кара зумовлював у первісних людей послаблення раціонального відображення
дійсності і сприяв виникненню фантастичних уявлень, що слугували джерелом релігійних вірувань. Як
зазначає сучасний дослідник М. Мовчан : ''Думки про страх як причину виникнення релігійних вірувань
беруть свій початок від античних теорій походження релігії'' [1: 90]. Відмінністю є лише те, що у сучасному
суспільстві, страх не лише тримає людину у мобілізаційній готовності, а й повертає її до духовного. А
відповідно виникає потреба обґрунтування не лише філософсько-антропологічних, а й релігійних засад
страху.
Аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми. Актуальність проблеми страху
засвідчує й існуюча кількість напрацювань представників не лише філософії та психології (М. Бердяєв,
Є. Боровой, І. Бичко, Л. Газнюк, Л. Горохова, П. Гуревич, А. Замалєєв, А. Корольков, А. Камю,
С. К’єркегор, В. Мельник, М. Мовчан, Р. Мей, Б. Паскаль, О. Ранк, Ф. Ріман, М. Савіна, Ж.-П. Сартр,
П. Тілліх, О. Туренко, З. Фрейд, О. Фролова, Е. Фромм, М. Хайдеггер, Н. Хамітов, К. Хорні, Л. Шестов,
Ю. Щербатих, І. Ялом, К. Ясперс), а й інших галузей не тільки наукового знання, а й богослов’я. Так
православне богослов’я в межах христології, сотеріології та антропології спрямовує людину стати
божественною і в співпраці з Богом досягти духовного й божественного розвитку. Духовно збагачена
людина здатна до альтруїстичного подвигу на благо іншим, вона відмовляється від власної волі, свого
особистого блага, вона віддає все, що має, вона віддає себе і відмовляється жити лише для себе. Вона
розглядає інших як образи Божі. Таким чином, у концепції відкуплення визначальне місце займає
подолання людиною страху смерті, яке зумовлює її трансформацію та відродження. Звернення ж до
екзистенціалу страху в умовах екзистенційно-антропологічної кризи М. Мовчан пов’язує з формуванням
такого образу світу, який породжується відчуженням від природних усталених цінностей і норм. У той
же час, С. Гош і С. Чаттаржі зауважують на тому, що страшні спогади мають вирішальне значення для
виживання. Однак надмірне узагальнення таких спогадів, що характеризуються нездатністю розрізняти
небезпечні від безпечних стимулів, поширене в тривожних розладах. Сучасна дослідниця В. Мельник
відзначає, що ''мотиваційна діяльність людини керується страхом перед новим не вивченим простором та
часом самотністю перед богом та трансцендентним. Почуття страху присутнє в кожній живій істоті, але в
більшій мірі реальне для людини з тонкою душевною організацією'' [2: 47]. Відтак, подвійна природа
страху може не лише конституювати суспільство, а й нівелювати індивідуальні та суспільні засоби
захисту.
© Горохова Л. В., 2018
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Окреслення невирішених питань, порушених у статті. Проте, не зважаючи на наявні
напрацювання у світовій і вітчизняній філософській думці проблема релігійних коренів страху
залишається малодослідженою. Представлена стаття є спробою пошуку й опрацювання не лише
антропологічних, а й релігійних засад страху як важливого модусу життя сучасної людини в умовах
глобалізації. Адже не зважаючи на досягнення науково-технічного і науково-технологічного прогресів
ми повинні навчитися не лише жити поряд зі страхами, а й вміти усвідомлювати та контролювати їх,
оскільки ХХІ століття актуалізує проблему страху, що потребує її осмислення у міждисциплінарному
зрізі.
Мета та завдання дослідження. Подібно до того, як безсилля первісних людей перед силами природи
і невідомими раніше суспільними проблемами, у сучасному світі страх непередбачуваного і невідомого
майбутнього актуалізує необхідність його дослідження не лише в антропологічному, а й релігійному
дискурсах. Актуальність обраної теми зумовлена й тим, що люди часто роблять життєво важливий вибір зі
страху. Людина в першу чергу боїться свободи. Види рабства як відмова від свободи: поневолення силам
природи; рабство у соціуму; влада речей; рабство у самого себе. Як навчитися не боятися свободи?
Розв’язанню окреслених питань і буде присвячено нашу статтю.
Виклад основного матеріалу. Страх свободи, як страх перед Ніщо, розкриває людське буття як
унікальну сутність, здатну не лише ставити питання про свої основи, а й виходити за власні межі.
Завдяки тривогам і страхам людина має можливість усвідомлювати безкінечні сумніви і заперечення
себе. Підтвердженням зазначеного є думка Ж.- П. Сартра про те, що людина визнає свою свободу в
тривозі, оскільки страх-тривога є спосіб буття свободи: ''Тільки в тривозі я осягаю себе як істоту
тотально вільну. В активності цього буття світ лише й знаходить смисл'' [3]. Отже, страх перед
свободою – це страх перед Ніщо. Проте виникає певний парадокс, якщо Ніщо виявляється глибиною
первісної свободи свідомості, що є необхідною умовою будь-якого питання або творчості, то свобода є
джерелом сутнісної тривоги, а отже свідомість свободи постає у формі тривоги. Страх бентежить
свідомість, і тому вона прагне до предметної роздробленості, у страху свідомість переживає свободу як
досвід Ніщо. Вічне вислизання від себе і повернення є існуванням на межі власного пізнання, де страх
проявляє себе. Ми існуємо, як страх і неспокій, і лише таким чином свідомість здатна існувати, як
свідомість, що пізнає і творить сама себе як нову реальність. Ці нескінченні відчуття страху й
визначають істину людського буття. Людина існує то у вічному прагненні до свободи, відкидаючи все,
що одночасно обмежувало б її й забезпечувало безпеку та затишок, то у втечі від неї саме тому, що
свобода пробудила в ній безсилля і страх. Саме страх, неуцтво та обман французькі мислителі доби
Просвітництва визначали джерелами виникнення релігійних поглядів. Як слушно зазначає О. Фролова,
''на думку П. Гольбаха, страх є психологічним рівнем проблеми існування релігії : невідомі явища
природи породжують у людей почуття занепокоєння, нестійкості, небезпеки і тривоги'' [4: 58]. Подібно
до первісного, інформаційне суспільство знову опинилося у полоні страху, який не тільки збільшує
інтенсивність прояву, а й набуває глобального характеру.
У сучасному суспільстві страх не лише стає невід’ємною складовою, а й визначає стратегію поведінки
індивіда. Сьогодні, знаходять підтвердження висловлювання С. К’єркегора про те, що страх є симпатичною
антипатією й антипатичною симпатією, оскільки будучи ''можливістю свободи'', страх має ''абсолютну
виховну цінність'' . Він ''поглинає все конечне'' і навчає індивіда віддавати себе Провидінню, і тоді віра робить
його здатним побачити все у новому світлі, а значить, ''одержати все знову як ніхто інший у дійсності''
[5: 205]. З одного боку, людина боїться можливості, яка закладена в страху, але з другого, – вона якраз і
прагне реалізувати цю можливість, оскільки вона є забороненою. У цьому і розкривається двозначність
страху: через страх людина стає винною, і водночас вона є невинною. У той же час, як зазначає С. К’єркегор,
''людина, яка заперечує себе і жертвує собою заради боргу, віддає кінцеве, щоб схопити нескінченне'' [5: 60].
Саме відчуваючи страх людина може осягнути справжнє буття, страх дозволяє людини виявити справжнє
існування, відчути себе людиною, а не твариною чи іншою істотою. Відчуття повної порожнечі між власним
життям і повсякденними цінностями в полоні страху дозволяє людині екзистенційно усвідомити небуття.
Саме такий страх, на думку Є. Борового, ''є вираженням недостатності буття, як людини, так і світу'' [6: 26].
Беззаперечною в наш час залишається також думка С. К’єркегора про те, що в кожному наступному роді
треба більше чуттєвості, ніж в попередньому, тому й страх в майбутньому індивіді більш рефлексивний,
ніж у попередньому. Це означає, що у кожному майбутньому індивіді збільшується певна схильність до
гріха. Дійсно, навіть сучасна людина боїться можливості, яка закладена в страху, хоча з другого боку, –
вона якраз і прагне реалізувати цю заборонену можливість. Мислитель також пропонує психологічне
пояснення страху, що присутній у кожній людині, з точки зору християнства. Саме первородний гріх, за
визначенням С. К’єркегора, лежить в основі страху, який є станом, що передує будь-якому гріху.
Зважаючи на актуальність зазначеного питання пропонуємо більш детально зупинитися на
інтерпретації окресленої проблеми у різних релігіях та православній теології. Саме страх був однією із
важливих причин виникнення релігії. У той час, коли первісна людина не мала достатньо знань і навичок
щоб відрізнити реальні небезпеки від нереальних ''щоб якось умилостивити ворожий до себе світ, знайти
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з ним спільну мову, люди почали ''олюднювати'' природу, вважати її живою …, з’являється можливість
''домовитися'' з ними і за допомогою дарів чи молитов відвести від себе біду'' . Американський дослідник,
засновник саєнтології та діанетики Л. Ронн Хаббард зауважує, що в первісному суспільстві ''демони і
дияволи – це хитре творіння тих, хто у прагненні підкорити собі своїх співплемінників спочатку
придумував для них джерело страху, а потім виступав у ролі посередників...'' [7]. На думку дослідника, чим
більше страху ''наганяли'' жерці на суспільство, тим більшим авторитетом вони користувались. Подібно до
первісного суспільства представники сучасної влади достатньо вдало використовують маніпуляцію
страхами для того, щоб одержати потрібний результат. Позаяк маніпулювати наляканими людьми значно
легше, аніж тими, які знають що робити і як. Перехід від політеїзму (багатобожжя) до монотеїзму
(єдинобожжя) дослідники пояснюють тим, що ''домовлятись'' із великою кількістю надприродних істот
було складно, тому з розвитком релігії кількість богів зменшується. Відповідно, релігійні концепції
тлумачать страх як не що інше, як страх перед богом, божествами, духами (злими і добрими),
божественним покаранням, несамовитими муками тощо.
Відповідне місце страх займає в буддизмі, у розумінні якого людина зможе успішно подолати страх
тоді, коли позбавиться не лише від його причин, а й умов та наслідків. Це означає, що вона повинна
заспокоїтись (позбутися зайвих емоцій), осилити відповідні дії і тенденції (карму), позбавитися
повсякденних моделей поведінки тощо. Використання людиною абстрактного мислення допомагає
збагнути (усвідомити) страх, а коли вона розуміє його (страх), то перетворює цей стан із негативного на
позитивний. Оскільки у свідомості людини страх виникає як результат невідомості, незнання і
нерозуміння, то відповідно його усвідомлення дозволяє їй зрозуміти саму себе. Відповідно, чим швидше
вона це зробить, тим менше шансів у страху акумулюватися і охопити все єство людини.
Дещо іншим є розуміння і тлумачення страху у монотеїстичних релігіях. Так, християнство
протиставляє страх свободі, а точніше воно акцентує свою увагу на свободі від страху (це не торкається
''страху Божого'' , який згідно з християнськими канонами є однією з головних доброчесностей адептів
цієї релігії). Проте, у християнському богослов’ї стан Божественної плоті не ідентифікується зі станом
людської природи, що призводить до появи суперечливих трактувань. Цей аспект розкривається у вченні
про безгріховність Христа, де зазначається, що гріх не приналежний людській природі, а є лише її
викривленням. Людина вільна від потягу до гріховності, від внутрішньої спокуси та чуттєвої залежності.
Тому твердження Г. Флоровського, що людська воля Христа була первинною й безгріховною, суперечать
євангельським свідоцтвам. У даному контексті Іван Дамаський визначає дві Його волі: ''Коли
Божественна воля ставала меншою за ступенем впливу, тоді людська воля проявляла свої властивості.
Так, заперечуючи смерть Господь став молитися про її відвернення, перебуваючи в страху'' [8: 110]. Ці
слова засвідчують, що плоть Ісуса Христа, тотожна людській за сутністю, у той же час відмінна в
екзистенціальному значенні [9: 310]. У даному аспекті ця відмінність на рівні існування визначається не
станом людської природи Христа, а її приналежністю до Божественної іпостасі, чим пояснюється
відсутність гріховного бажання Його людської волі. Саме в якості обґрунтування такого положення
вказується на автономну екзистенцію єства людини.
Проте, зважаючи на те що спасіння залежало від розвитку антропологічних уявлень. У контексті їх
становлення Г. Флоровський виокремлює дві антропологічні доктрини: ''антропологічний мінімалізм'' та
''антропологічний максималізм'' . Основоположником першого типу антропології був Аполлінарій
Лаодикійський, вважаючи, що людина наділена грішним розумом, який не може бути врятованим. Саме
антропологічна доктрина Аполлінарія визначила христологічну концепцію Христа, який ввібрав лише
зовнішні риси людської природи. Констатуючи це, Аполлінарій зводить антропологізм у сотеріологічну
площину. Таким чином, на думку Я. Москалика, антропологічний мінімалізм, який за словами
Г. Флоровського ''виражав песимістичну оцінку людської природи'', призводив до виокремлення
Божественної природи в Христі. А в кінцевому підсумку – ''заперечення людського розуму, як вираження
страху перед мисленням'' [10: 65]. Людина, яка створена за образом, покликана досягти подоби Бога, тому її
ставлення – це безпосередній духовний досвід. Православне богослов’я формує теоцентричний погляд на
людину із спільним буттям та творчістю. Людина повинна подолати тварне обмеження, брати участь у
божественному житті. Тому христологія, за твердженням М. Мельника [11], формує образ досконалої
людини, яка перестає бути природною істотою і підноситься до реальності свого існування. Христос
поновлює втрачену єдність Бога та людини. Людська і Божественна природи Христа визначають подвійну
сутність людини, це дозволяє їй пізнати Бога та спілкуватися з Ним. Зміни, які людина переживає в своєму
житті через створення власного світу, як творча істота, відбуваються під впливом христологічного вчення.
Лише покірлива людина вважається повноцінним християнином, та яка є смиренною перед Богом. У той
же час, покірливість потрібно розглядати не як м’якотілу байдужість чи приниження людини, а як вищу
форму безстрашності.
Таким чином, досконалою є справжня, відкрита людина, існування якої спрямоване на онтологічну
єдність із трансцендентним, обумовлюючи христологічний зв’язок в іпостасне з’єднання. Визначивши
основні етапи становлення досконалої людини, буде виправданим, з методологічної точки зору,
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концептуально визначити христологічні ідеї, які є основоположними в антропології православного
вчення. Святоотцівська традиція визначала досконалість людської природи Христа в абсолютній повноті
безгріховного людського буття. Зокрема, Ігнатій Антіохійській, зазначав, що: ''Він (Христос) зробився
людиною досконалою'' [12: 74]. Для більшості святих отців досконалість означала природну повноту і
етичну довершеність Ісуса.
Подібним до християнства є відношення до страху й у прихильників ісламу, на думку яких страх
розгнівати Аллаха, породжує боязнь розплати і муки пекла. У Корані зазначено, що потрібно не лише
прославляти, а й боятися Аллаха : ''Ті, які увірували! Бійтесь Аллаха, і нехай душа подивиться, що вона
приготувала на завтрашній день. Бійтесь Аллаха, адже Аллах відає про те, що ви робите. Не уподібнюйтесь
тим, хто забув Аллаха'' [13, 59: 18−19]. Подібним до християнського диявола є ворожий Аллаху і людям
злий дух Шайтан – нечиста сила, яка постійно вселяє страх, є джерелом бід, нещасть і ворогом спасіння
людства [13, 58: 18−20]. Дійсно, лише віруюча людина сподівається на Христа або Аллаха, що дозволяє їй
не втрачати контроль над собою, зберігати ясність розуму та спокій, аналізувати власну поведінку й
успішно досягати бажаного результату. І в християнському і мусульманському віровченнях присутній
різновид страху, який є вищою доброчесністю, це – благородний страх, страх Божий. В ісламі цей страх
пов’язують з абсолютною любов’ю до Аллаха і він обов’язково повинен бути у кожного.
У той же час, якщо Новий Заповіт більш просякнутий ідеєю любові, то у Старому Заповіті домінує
міркування щодо страху перед Господом. Присутність якого засвідчено у Святому Письмі : ''Служіть
Господу зі страхом і радійте з тремтінням'', вказано в другому псалмі Давида (Псалом 2: 11). Християнство
акцентує увагу на тому, що зі страхами безпосередньо пов’язані й такі смертні гріхи як: гординя,
марнославство, користолюбство (жадібність), гнів, обжерливість (черевоугодництво), зневіра, хтивість
(блуд), заздрість, лінивство, нестриманість, нечистота. Гріх – це залежність і страх, стрес і депресія.
Християнське віровчення також засуджує насилля і гнів, які можуть бути безсумнівним результатом дії
страху на людей. Насилля є спробою маніпулювати кимось, підкоряти його, отримувати контроль над ним
за допомогою страху. Слушною у цьому випадку є думка Ю. Щербатих про те, що чим більш незрозумілим
є щось для людини, тим значно більший страх воно може викликати (яскравим прикладом є обряди перших
християн, які були прості і зрозумілі та проводились рідною мовою, але вже в Середні віки вся церковна
служба здійснювалася латинською мовою, чужою для більшості мешканців Європи) [14: 404−405]. Дещо
іншою є психологічна форма маніпуляції, що може використовуватися без застосування прямого насилля.
Такий вплив має гнів як сильне нервове збудження, що проявляється у злості людини як до певного
об’єкту, так і до цілого світу.
Обґрунтування отриманих наукових результатів. Здійснене дослідження дозволило з’ясувати, що не
зважаючи на те, що в процесі еволюції людини з появою свідомості тваринний страх змінюється
соціальним, небезпека від дій індивіда сприймається як колективна, а страх сприяє виробленню засобів,
направлених проти зоологічного індивідуалізму. Вимога утриматися від небезпечних для суспільства дій
має стати основою нормативного регулювання життя сучасного суспільства. Відповідно до християнського
віровчення, тільки покірлива й смиренна перед Богом людина є повноцінним християнином. Проте,
покірливість потрібно розглядати не як м’якотілу байдужість чи приниження людини, а як одну із форм
безстрашності. У сучасному суспільстві чинниками страхів є пристрасті і прихильності, бажання мати щось
або небажання втратити певні цінності (здоров’я, життя, майно тощо). Боротьба з пристрастями – це, перш
за все, боротьба з залежностями, це шлях до звільнення. Ще Апостол Павло зазначав : ''мені все дозволено,
але не ніщо не повинно володіти мною''. Переглянувши список смертних гріхів, можна побачити, що всі
вони про страх, залежність і спроби володіти або управляти. Відповідно обжерливість та блуд теж є
прикладами залежності від тілесних бажань, а любов до грошей пов’язана зі спрагою володіння і влади.
Марнославство породжене залежністю від думок людей або жагою визнання. Гнів, як уже було зазначено є
результатом страху і відчайдушної спраги повернути контроль. Розуміючи, що залежність, несвобода і
страх – це ''коріння зла'' в будь-якому гріху, можна уточнювати і розширювати цей список.
Висновки та перспективи подальших досліджень проблеми. Слід погодитися з думкою
В. Мельник, яка зазначає що ''Важливою в соціально-теософських трактуваннях страху є фіксація того,
що страх не пригнічує, а навпаки, активізує діяльність людини. Зокрема, робиться акцент на те, що страх
об’єктивується в культурі і піддається механізму мінімізації'' [2: 47]. Слід зазначити, що слушною у наш
час є думка М. Мовчана про те, що, люди не зважаючи ні на що ''не повинні боятись втратити ні фізичні
(майно, здоров’я, життя), ані символічні (репутація, повага, статус) цінності. Вони мусять знати, що
кожна людина тимчасова у цьому світі, їй нічого не належить. На все є воля Божа. Головне – це надія на
Бога, адже всі значні цінності християнина перебувають поза межами цього життя. Людині потрібно
змиритись і діяти згідно з волею Божою, не проявляти при цьому насилля і гніву, а бути безстрашною
(тобто покірливою)'' [1: 92]. Сучасний світ спонукає людину вчитися жити поряд зі страхами. Страху не
можна уникнути, він виникає у кожній спробі ствердження себе як нового ''Я''. Страх таїться у кожному
передбаченні майбутнього, водночас, він примушує людину ''існувати''.
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Можемо сказати, що страх водночас є і небезпечним і благодатним здобутком людини,
фундаментальною особливістю її буття. Більше того, у сучасному суспільстві страх стає одним із способів
самопізнання людини, поряд зі смертю, свободою, любов’ю, оскільки чи кожен у глобалізованому світі
розуміє себе як смертного, вільного, люблячого і, нарешті, страждаючого. Людина наділена свободою волі,
тому все залежить від кінцевого результату − хтось обирає спасіння, а хтось іде іншим шляхом... Ми
постійно перебуваємо у полоні тривог і страхів, проте розвинена уява, дозволяє адаптуватися до
складних умов життя ... Яскравим прикладом є страхи відповідальності чи страхи перед випробуванням,
у яких опиняються наші військові перебуваючи в зоні АТО. Події та екстремальні умови викликають
постійне відчуття страху смерті, який не тільки допомагає зберігати власне життя, а й породжує
страждання особливо у ситуаціях вибору між власним життям і життям супротивника. У той же час, на
мирній території люди перебувають у полоні таких страхів як: страх самотності, тривога, страх
несподіваної небезпеки, страх невизначеності, страх непередбачуваного майбутнього, панічний страх
тощо. Зазначене не лише підтверджує актуальність обраної теми, а й необхідність її всебічного
міждисциплінарного аналізу і окреслює перспективи майбутніх досліджень присвячених зазначеним
питанням.
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Горохова Л. В. Антропологическо-религиозные измерения страха.
В статье представлено систематизацию материалов философско-антропологического и религиозного
дискурса по проблеме страха, особенностей его интерпретации. Осуществлен поиск религиозных
корней страха и их актуальность в современном глобализированном мире. Обоснованно тезис о том,
что, несмотря на то, что человечество смогло осознать и научилось жить с природными страхами
(боязнью атмосферных явлений, природных катаклизмов, вулканов, землетрясений), оно до сих пор
остается беспомощным и бессильным в ситуациях встречи с социальными и экзистенциальными
страхами (одиночества, неожиданной опасности, неопределенности, испытаний, ответственности,
непредсказуемого будущего и т.д.).
Ключевые слова: страх; природные страхи, социальные и экзистенциальные страхи, религиозные корни
страха, антропологические измерения страха, модусы современной жизни.
Horokhova L. V. Anthropological and Religious Measurements of Fear.
The purpose of the article is to study the actual, but not fully understood, problems of anthropological and
religious concepts of fear. The theoretical basis for intelligence served as the works of representatives of the
existential and psychoanalytic philosophy of M. Heidegger, A. Camus, S. Kierkegaard, F. Riemann, J.-P. Sartre,
P. Tillich, Z. Freud and the work of modern scholars E. Borovy, L. Ghaznyuk, I. Ilyin, A. Kurpatov, M. Movchan,
O. Frolova, Yu. Shcherbatykh, as well as sacred books of world and national religions. The scientific novelty of
the publication is to systematize the materials of philosophical-anthropological and religious discourses on the
problem of fear, the peculiarities of its interpretation, as well as in an attempt to substantiate the religious roots
of fear and their interrelation with the modern conditions of society's life. Modern man, despite the latest
achievements and opportunities, remains in captivity of fears. Awareness of temporality motivates a person to
act, despite fears and limitations. At the same time, a believer is in captivity of at least two varieties of fear: the
carnal and the fear of God. Given the circumstances and events in the life of contemporary Ukrainian society,
the problem outlined requires the study of its new aspects, namely: actualization of new varieties of fear at the
present stage of human development, as well as identifying their possible parallels with the past. An important
issue is the search for the religious roots of fear, as well as their relevance in today's globalized world. Despite
the fact that humanity was able to realize and learned to live with natural fears (fear of atmospheric phenomena,
natural disasters, volcanoes, earthquakes), it still remains helpless and powerless in situations of encounter with
social and existential fears. A striking example is the fears of responsibility or fears before the trial, which our
military finds in the ATO zone. Events and extreme conditions cause a constant sense of fear of death, which not
only helps to preserve their own lives, but also causes suffering, especially in situations of choice between their
own lives and the life of the enemy. At the same time, in the peaceful territory people are in captivity of such
fears as: fear of loneliness, anxiety, fear of unexpected danger, fear of uncertainty, fear of unpredictable future,
panic fear and so on. The above not only confirms the relevance of the chosen topic, but also the necessity of its
comprehensive multidisciplinary analysis.
Key words: fear, natural fears, social and existential fears, the religious roots of fear, anthropological
dimensions of fear, modes of modern life.
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ВЗАЄМОЗБЛИЖЕННЯ НАУКОВОЇ ІСТИНИ І ЦІННОСТЕЙ У СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ
ПІЗНАННІ
Статтю присвячено аналізу відношення "істина – цінність" у рамках когнітивного підходу до наукового
пізнання. Акцент зроблено на тих трансформаціях, які відбулися у ХХ ст. в епістемології і філософії
науки, щодо трактування наукової істини. Сьогодні для природничо-наукового пізнання
кореспондентська концепція істини залишається пріоритетною. При цьому в певних ситуаціях
природничо-наукового пізнання адекватнішою стає когерентна концепція істини, яка зводить проблему
істинності до критерію самоузгодженості, або несуперечливості.
Ключові слова: наукова істина, цінність, кореспондентська концепція істини, когерентна концепція
істини.
Постановка проблеми. Сучасна техногенна цивілізація своїм існуванням зобов’язана науковотехнічному прогресу. Хоча цінність наукової істини викликає зараз сумніви у окремих філософів, та й не
тільки. Причини цього парадоксального феномену лише частково закладені в самому науковому
пізнанні. Найбільш значимі з них навіяні кількома філософсько-антропологічними і соціокультурними
факторами. Націленість на пізнання "людиномірних" об’єктів, включення у пізнавальний контекст
аксіологічних факторів, розуміння пізнання як конструкціоністської та інтерпретаційної діяльності
називають суб’єктивізацією науки. У зв’язку із цим багато епістемологічних проблем потребують нового
осмислення у т. ч. й проблема істини. Об’єктивно істинне пояснення і опис відносно "людиномірних"
об’єктів не лише допускає але й передбачає, як зазначає В. Стьопін, включення аксіологічних факторів
до складу пояснюючих речень. Виникає необхідність експлікації зв’язків фундаментальних
внутрішньонаукових цінностей з урахуванням зовнішньонаукових цінностей загальносоціального
характеру. Але прагнення позбавити науку ореола винятковості, яким вона була наділена починаючи з
епохи Просвітництва, поставити світоглядну цінність наукового знання нарівні із цінністю міфу,
розглядати науку як специфічну "гру", інтерес якої у практичній користі, на наш погляд, явище
тимчасове.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідження проблеми істини у науковому пізнанні та
розробку концепцій істини в новоєвропейський та новітній періоди розвитку науки здійснено
Р. Декартом, Г. Лейбніцом, І. Кантом, Г. Гегелем, О. Нейратом, Ч. Пірсом, В. Джеймсом, Дж. Дьюї,
Н. Рьошером та ін. Аналіз теорій істини в сучасній науці здійснено Е. Чудіновим, В. Казютинським,
Л. Мікешиною, І. Касавіним та ін. Ціннісні аспекти наукової істини досліджували вітчизняні науковці
М. Марчук, В. Петрушенко, М. Савостьянова, В. Ратніков.
Метою статті є аналіз співвідношення класичної (кореспондентської) концепції істини та
некласичних теорій у сучасному природничо-науковому пізнанні.
Виклад основного матеріалу. В історії розвитку філософської думки співвідношення істини і
цінності можна виділити дві основні позиції: 1) істина є об’єктивною за змістом і не містить у собі ніяких
ціннісних навантажень, а, отже, істина і цінність є неспівмірними, протилежними; 2) наукова істина є
однією із базових цінностей сучасної культури людства (і науки зокрема) і тому протиставлення істини
та цінностей у рамках науки є неправомірним.
Поняття істини відіграє фундаментальну роль у аналізі наукового пізнання. Істина регулює процес
наукового пізнання і виступає його провідною цінністю.
Витоки класичного визначення істини, яке згодом стало традиційним у філософії, сягають античності
й було висловлено Платоном: "той, хто говорить про речі у відповідності з тим, які вони є, говорить
істину; той же, хто говорить про них інакше, бреше". Таке ж розуміння істини властиве Аристотелю.
Давньогрецькі філософи визначили істину як відповідність наших знань дійсності, що стало основою для
формування кореспондентської теорії істини, яка дає право вважати істинною певну думку в тому
випадку, якщо вона відповідає своєму предмету чи реальності. Історично склалося так, що час від часу
відбувалося переосмислення концептуального каркасу і адаптування до різних філософських основ цієї
теорії. Про відповідність знання дійсності в різних аспектах говорили Ф. Аквінський, Р. Декарт,
Г. Лейбніц, Г. Гегель. Тому зміст основних понять цієї теорії (дійсність (реальність), відповідність знання
і дійсності, істина) залишається відкритою проблемою.
Автономія наукового пізнання була проголошена ще Г. Галілеєм, його ціллю було отримання
істинного знання про світ, що має власну специфіку. Ця автономія зберігається дотепер, незважаючи на
© Заглада В. М., 2018
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окремі ексцеси, коли під загрозою опинилося саме існування людства, виникають обґрунтовані
пропозиції про соціальний контроль над деякими напрямками наукового пошуку.
Особливий соціокультурний статус науки визначається науковим методом, основи якого становлять
ідеали й норми дослідження, наукова картина світу, але разом із тим також філософські ідеї та принципи.
До числа ідеалів наукового пізнання треба віднести ідеал наукової істини, що виражає мету
фундаментальної науки на тому чи іншому етапі її розвитку. Ідеали й норми наукової істини
змінювалися при переході від класичної науки до некласичної, а зараз – до постнекласичної.
Нормативний характер істини постає у формуванні певного критерію істинності наукових знань, який
обґрунтовується не тільки когнітивними (логіко-епістемологічними, включаючи посилання на емпіричне
підтвердження, логічну несуперечність й ін.), але й соціокультурними аргументами (практичноперетворювальна діяльність й ін.).
У класичній науці ідеал наукової істини був варіантом кореспондентської теорії. Відповідно до цього
ідеалу істина становить об’єктивне за змістом й адекватне знання про реальний світ сам по собі. Наукове
знання розглядалося як вища форма знання, зростання наукового знання – як очевидне благо. У другій
половині XIX ст. сформувалася світоглядна позиція, котра отримала назву сцієнтизму. Підкреслюючи
найважливішу роль науки в становленні сучасного типу цивілізації й культури, сцієнтизм вважав її
найбільш значимою формою духовної діяльності, універсальним і безвідмовним засобом вирішення
людських проблем. Науки виступали у сцієнтизмі найвищим зразком справжнього знання. Наукова
істина трактується як загальнозначима й визначальна соціокультурна цінність. Позиції сцієнтизму сильні
й у наш час, незважаючи на критику, що не припиняється.
У XX ст. класичний ідеал наукової істини й сцієнтистська світоглядна орієнтація серйозно
похитнулися, що зумовлено низкою факторів, до числа яких В. Казютинський включає епістемологічні,
філософсько-антропологічні і соціокультурні [1: 72–74].
Криза класичного ідеалу наукової істини в XX ст. була сприйнята по-різному. З одного боку,
знайшлися досить численні прихильники непорушності цього ідеалу, інші – шукали нові шляхи в
інтерпретації наукової істини. Більшість вчених природничих галузей стали прихильниками помірного
сцієнтизму, що визнає цінність наукового пізнання у вирішенні не всіх, але багатьох проблем
техногенної цивілізації.
Такі передумови стали причиною того, що поряд із кореспондентською теорією істини в XX ст.
посилився інтерес до інших теорій істини: когерентної, прагматистської, конвенціоналістської,
семантичної, регулятивної.
Вихідним пунктом когерентної теорії істини стали труднощі, з якими зіштовхнулася класична теорія:
встановлення відповідності знання дійсності та критерію цієї відповідності. Виділяють два варіанти
когерентної концепції істини. Перший трактує поняття істини як когерентність знань. Другий варіант,
зберігаючи класичне трактування істини, стверджує, що відповідність знань дійсності може бути
встановлена тільки через когерентність, яка виступає в якості критерію істини.
Когерентна теорія у першому варіанті, одним із основоположників якої був І. Кант, вважає істиною
властивість самоузгодженості наукових знань. Німецький філософ вважав себе прихильником класичної
концепції істини, проте підкреслював, що людський досвід визначається апріорними структурами
розсудку. Когерентність досвідного й апріорного начал створює, за Кантом, можливість наукової істини і
визначає зміст цього поняття.
У ХХ ст. когерентна теорія розроблялася деякими представниками неопозитивізму, зокрема,
О. Нейратом. Позитивна наука не порівнювала речення із реальним світом, а порівнювала одні речення з
іншими. Істинність наукового знання, за Нейратом, у тому, що все знання являє собою самоузгоджену
систему.
Витоками другого варіанту когерентної концепції вважають філософію елеатів, за якою відповідність
може бути засвідчена шляхом встановлення несуперечності знання. Модифікований варіант такої
когерентної теорії продовжує Н. Рьошер.
Когерентна концепція істини стала спробою переформулювати умови застосування класичної
концепції істини таким чином, щоб, з одного боку, позбавитись труднощів цієї теорії (неясності стосовно
того, як можна встановити відповідність між деяким фрагментом знання і фрагментом дійсності, яка
описується чи пояснюється цим знанням), а з іншого – надати їй таку форму, яка допускає
методологічний аналіз із застосуванням точних логічних методів. Вона ніколи не була сформульована у
вигляді цілісної концепції, яка б протистояла кореспондентській, так як, наприклад, прагматистська.
Прояви цієї теорії можна знайти в конвенціоналізмі, принципі відповідності Н. Бора, логічному
позитивізмі.
Когерентний підхід до розуміння істини використовується в математиці, логіці, теоретичному
природознавстві – там, де найбільш важливою ознакою прийнятності теоретичної системи є
несуперечність. Прикладом когерентного підходу є так звана "теоретична перевірка" М. Бунге, яка має
місце при виправданні високоабстрактних теоретичних систем, що знаходяться у стані побудови [2].
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У застосуванні ж до емпіричних наук, зокрема фізики, когерентна концепція істини не може подолати
ряд труднощів: несуперечності в складних логічних випадках, несуперечність теорії не завжди є
необхідною умовою її істинності.
Отже, когерентна концепція істини зводить проблему істинності до критерію самоузгодженості,
несуперечності. Істинність кожного фрагменту знання може бути засвідчена його належністю до
несуперечної й узгодженої системи.
Зауважимо, що певний вплив сьогодні зберігають також прагматистська (прагматична) і
конвенціоналістська (конвенціональна) концепції істини.
Прагматистська концепція істини представлена роботами класиків американської філософії
Ч. Пірсом, В. Джеймсом, Дж. Дьюї та включає в себе два види теорій істини: прагматизм та
інструменталізм. Прагматизм, вважав Ч. Пірс, вважає за істинне те, що визнається більшістю
компетентних дослідників. Адже досліджуючи одну й ту ж реальність, навіть використовуючи різні
методи, всі фахівці певної галузі неминуче прийдуть до одного результату. Це відбувається тому, що
вказана реальність існує об’єктивно і її властивості не залежать від людини. Натомість інструменталізм
визначає за істинне те, що корисне. В. Джеймс стверджував, що думки стають істинними тією мірою,
якою вони є вигідними для нашого життя. Сама ж істина тоді перетворюється у різновид блага. Джеймс
не вважав себе противником кореспондентської концепції істини, проте його трактування поняття
"відповідності" як корисності не дозволяє зарахувати його до прихильників класичної теорії. Як бачимо,
прагматистська концепція істини у першому варіанті є близькою до конвенціоналістської, а в другому –
веде до відносності істини.
Конвенціоналістська концепція істини, засновником якої прийнято вважати А. Пуанкаре, визначає
істинність певних суджень на основі раніше прийнятих понятійних угод. До цих угод не застосовуються
емпіричні критерії істинності, вони обумовлені міркуваннями зручності, простоти, естетичної
досконалості й ін. Продуктами таких угод можна вважати, аксіоми в математиці, вихідні закони
класичної механіки, термодинаміки, електродинаміки. Доки наукові конвенції використовують теорії, які
незаперечені досвідом, вони можуть розглядатися як стійкі гіпотези. Дехто з прихильників
конвенціоналізму вважає, що конвенціональні елементи в науці взагалі не мають відношення до
істинності чи хибності, а є лише інструментами для вдалих передбачень.
Свій погляд на некласичні теорії істини висловлює Е. Чудінов [3]. Він надає їм філософського статусу
(крім семантичної) та вважає, що будучи альтернативами кореспондентської концепції, когерентна,
прагматистська й близькі до них некласичні теорії істини покликані її замінити. Підкреслюючи недоліки
цих теорій, він не знаходив у них якого-небудь позитивного змісту. Із таким підходом не можна
повністю погодитися. Очевидно, варто розрізняти самі теорії істини і їхні філософські основи, які дійсно
можуть бути альтернативними. У працях позитивістів ми зустрічаємо висловлювання цілком відповідні
теорії кореспонденції, які, проте, поєднуються з антиреалістичною в цілому позицією. По суті, йдеться
про відповідність мовних структур. Крім того, позитивісти активно використовують і теорію когеренції, і
конвенціоналістську теорію істини.
З філософських позицій реалізму ті ж теорії наповнюються новими змістами та вони не обов’язково
повинні відкидатися. Наприклад, самоузгодженість і несуперечність наукової теорії зовсім не
виключається й у теорії кореспонденції, просто вони для неї – необхідний, але не достатній критерій
істини, який повинен доповнюватися виявленням відношення теорії до реальності. Тобто, саме про
поєднання цих двох теорій говорив А. Ейнштейн, на думку якого, наукове знання повинне володіти
"внутрішньою досконалістю" й "зовнішнім виправданням". Інтуїція теоретика може підказувати йому,
що внутрішня досконалість теорії говорить про її істинність, але вирішальним залишається все-таки
зовнішнє виправдання, тобто відповідність теорії реальності.
Не є антагоністом теорії кореспонденції й конвенціалізм, складові якого завжди присутні в науковому
пізнанні, – якщо, звичайно, він не замінює проблему відповідності знання й реальності. Нарешті, і теорія
істини М. Гайдеґґера як "неприхованості" буття перебуває скоріше у відношенні доповнюваності з
теорією кореспонденції, чим їй суперечить. Найбільш "потаємні" пласти буття, сущого можуть стати
відкритими якщо не для математики, то для таких наук, як, наприклад, аналітична психологія.
Але незважаючи на взаємодоповнюваність різних теорій істини, ключовою для дослідника природи
залишається все-таки кореспондентська теорія.
Протягом майже всього XX століття користувався значним впливом той варіант кореспондентської
теорії істини, що розроблявся на основі діалектичного матеріалізму. Ці дослідження виходили з відомих
висловлювань Ф. Енгельса про об’єктивну, відносну й абсолютну істину, що виникає в процесах
взаємодії людини й світу, включаючи науковий експеримент.
Слід визнати, що довгий час ці погляди на істину догматизувались, процес пізнання розуміли як
відображення дійсності, а об’єктивну істину вважали знанням, зміст якого не залежить ні від людини, ні
від людства. Об’єктивність знань усіляко протиставлялася "суб’єктивізму". Активність суб’єкта в
пізнанні визнавалася, але теза про особливу роль спостерігача в сучасній фізиці називали "не більше, ніж
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міфом". Зараз ми розуміємо, наскільки все складніше. Під реальністю розуміється не світ сам по собі, а
його аспекти, фрагменти, зрізи, що виокремлені або сконструйовані в цих взаємодіях і які заміщаються у
системі знання "теоретизованою" або "концептуалізованою" реальністю. Про відображення реальності у
свідомості якщо й можна говорити, то лише в кінцевому підсумку, порівнюючи когнітивні образи з
реальністю. Але сам процес пізнання містить у собі численні процедури, які за своєю природою не є
відображуючими й повинні розглядатися як активна взаємодія суб’єкта з пізнаваними об’єктами. У цій
взаємодії суб’єкт "вириває" істину про буття (М. Гайдеґґер), творить її в контексті вироблюваного ним
знання про об’єкт і про самого себе, своїх пізнавальних можливостей. Пізнання виступає як "єдність
відображення, практично-перетворювальної й комунікативної діяльності" [4: 180]. На основі цього
В. Казютинський визначає істину як "знання, що виражають отримувану у процесах взаємодії
специфічну відповідь об’єкта, в його діалозі із суб’єктом, яка обумовлена його властивостями й
відповідною сукупності дослідницьких процедур, пророблюваних із об’єктом на емпіричному й
теоретичному рівнях пізнання" [1: 86].
В одних галузях науки (класична механіка, описове природознавство) ці взаємодії не впливають на
стани досліджуваних об’єктів, що й привело до формулювання класичного ідеалу наукової істини. Але в
інших галузях, наприклад, у квантовій механіці, пізнавальна взаємодія виявляється настільки значною,
що варто говорити про відносність до засобів спостереження (вимірювання), тобто про те, що при описі
мікрооб’єкта необхідно враховувати особливості експериментально-вимірювальної ситуації. Нарешті, у
складних системах, що самоорганізуються, в яких невід’ємним компонентом включена людина,
специфіка суб’єкт-об’єктних взаємодій ще менше дозволяє представляти реальність, ізольовану від
людини. У філософських основах сучасної науки протиставлення суб’єктивного й об’єктивного,
абсолютного й відносного, фізичного й психічного, концептуалізованого й неконцептуалізованого
втрачає колишню жорсткість.
Сучасне розуміння наукової істини виявляється плюралістичним, і вибір між різними теоріями істини
й різними смислами цього поняття в рамках кожної теорії виявляється значною мірою справою
інтуїтивного вибору. Наукова істина виявляється багатомірною, тобто містить у собі, крім
епістемологічного, і ряд інших аспектів. Кожен із них досліджується окремо, різними методами.
Тому правомірним є запропонований І. Касавіним варіант теорії істини, який полягає у відмові від
нормативного розуміння істини й заміні її розумінням дескриптивним [5]. Він вводить поняття
сукупного пізнавального процесу, що включає "картину різноманіття практик і типів пізнавальної
діяльності, співвіднесених із різними формами знання й свідомості і постане концептуальним
вираженням того розширення предмета пізнання, що оцінюється як її провідна сучасна
тенденція" [5: 68]. Поряд із методами оцінки істинності набувають цінності типологічний аналіз,
феноменологічний опис і крос-культурне порівняння когнітивних систем. Пізнавальні акти й отримані на
їхній основі результати можуть співвідноситися між собою, причому в динаміці. Запропоноване
І. Касавіним трактування істини перебуває у стані уточнення і доопрацювання.
Л. Мікешина відзначає, що розмаїття теорій істини є безперечним завоюванням філософської думки,
а самі "концепції повинні розглядатися у взаємодії, оскільки вони носять взаємодоповнювальний
характер, по суті, не заперечуючи одна одну, а виражаючи різні аспекти дійсного знання. Кожна з них
гідна конструктивної критики, що не передбачає ігнорування позитивних результатів цих теорій"
[6: 150].
Отже, парадоксальне відношення до науки й наукової істини, що складається в культурі наших днів, є
цілком зрозумілим, хоча й не викликає бажання з ним погодитися. Воно обумовлено безліччю
суперечливих тенденцій. Проте, незважаючи на те, що то дискусії навколо поняття наукової істини
тривають, наука зберігає за собою величезний вплив на сучасну цивілізацію, а поняття наукової істини
залишається для неї системоутворюючим фактором – метою наукового пізнання. У них представлено
безліч світоглядних позицій, які можна, звичайно, розглядати, при бажанні, як прояв духу плюралізму,
характерного для сучасної культури. Але можна бачити й прояв чергового "зламу" культури, який
свідчить, що колишні змісти її універсалій (і це стосується аж ніяк не тільки поняття наукової істини)
давно вичерпані, а нових поки немає. Культура їх виробляє. Зламів в історії культури було багато, але
вперше така ситуація поєднана із проблемами, які ставлять під питання саме наше існування.
Епохи зламу культури – це завжди своєрідні точки біфуркації. Варіанти вибору полягають у відмові
від колишніх понять як "застарілих", або в їх збереженні й переосмисленні. Обидва ці варіанти
проявляють себе й у сучасній культурі.
Евристичні потенції закладені в багатьох існуючих зараз теоріях істини, включаючи й теорію
кореспонденції. Конфлікт ідеалу істини, який сформувався на засадах класичної науки, з основами науки
некласичної й постнекласичної, означає лише те, що виявився обмеженим один із конкретних варіантів
кореспондентської теорії істини. Але аристотелівська теорія сформульована так, що вона не пов’язана з
яким-небудь конкретним ідеалом істини. Відкриття нових видів реальності, розростання теоретичного
рівня знання й ускладнення його зв’язків не виключають можливості подальшого розвитку
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кореспондентської теорії. Вихід із ситуації у яку зайшли дослідження проблем змісту й цінності наукової
істини, ми бачимо в необхідності зміни самого підходу до них. Цей підхід, представлений зараз
недостатньо пов’язаними між собою дослідженнями у межах безлічі окремих дисциплін, повинен стати
міждисциплінарним. Сьогодні уже беззаперечним не вважається той факт, що механізми формування
істинного знання багато в чому обумовлені процесами в несвідомих сферах людської психіки,
біологічними й генетичними факторами, які опосередковують взаємодію людини й світу.
У філософському контексті екзистенціально-антропологічна традиція істини, що поки ще
недостатньо "визріла" і концептуальний базис якої поки ще тільки формується, повинна буде стати, на
думку окремих авторів, вихідною стосовно епістемологічної традиції [7: 91–94]. Це додасть їй нового
змісту й допоможе повною мірою зрозуміти істину, включаючи наукову, як людську істину, не
відчужену від суб’єкта й не протиставлену йому, а таку, яка повною мірою виражає нерозривну єдність
людини й світу.
Висновки. Таким чином, на постнеокласичному етапі розвитку науки відбуваються трансформації у
трактуванні наукової істини: відхід від традиційної кореспондентської концепції, коли в певних
ситуаціях природничо-наукового пізнання (при обґрунтуванні високоабстрактних теоретичних
конструкцій) більш адекватною стає когерентна концепція істини, яка зводить проблему істинності до
критерію самоузгодженості, або несуперечливості.
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Статья посвящена анализу отношения "истина – ценность" в рамках когнитивного подхода к научному
познанию. Акцент сделан на тех трансформациях, которые произошли в ХХ в. в эпистемологии и
философии науки, касаемо трактовки научной истины. Сегодня для естественнонаучного познания
корреспондентская концепция истины остаётся приоритетной. При этом в определенных ситуациях
естественнонаучного познания более адекватной становится когерентная концепция истины, которая
сводит проблему истинности к критерию самосогласованности, или непротиворечивости.
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Zaglada V. M. Interrelation of Scientific Truth and Values in Modern Scientific Knowledge.
The article analyzes the relation "truth - value" within the cognitive approach to scientific knowledge. At the
same time, the emphasis is on those transformations that took place at the end of the XX - the beginning of the
XXI century. In the XX century the classical ideal of scientific truth and scientistic ideological orientation were
influenced by a number of factors - philosophical and anthropological, epistemological and sociocultural.
Changing perceptions of reality and ways of its knowledge about the possibility of achieving objective and
reliable scientific knowledge had an impact not only on the classic ideal of truth, but also shook the
correspondence theory. New philosophical and socio-cultural changes have become the stimulus for a
reappraisal of the status of scientific truth and led to discussions about the positions of scientism. Such
prerequisites have led to the fact that along with the correspondence theory of truth at the end of the XX - the
beginning of the XXI century interest in others grew, namely: coherent, pragmatist, conventionalist, semantic.
Today, for the natural sciences, the correspondence concept of truth remains a priority. At the same time, in
certain situations of natural science knowledge (first of all, when substantiating highly abstract theoretical
systems), the coherent concept of truth becomes a more adequate one, which reduces the problem of truth to the
criterion of self-coherence, or inconsistency.
Key words: scientific truth, value, correspondence concept of truth, coherent conception of truth.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕСТЕТОСФЕРИ Й ХУДОЖНЬОГО ПРОСТОРУ СУЧАСНОГО
СОЦІУМУ: ФОРМОТВОРЧІ НОВАЦІЇ ТА ЇХ КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ПІДҐРУНТЯ
У статті проаналізовано тенденції розвитку естетосфери та художнього простору сучасного соціуму
та глибинні чинники, які характеризують їх взаємодію, зокрема тенденцію до самовираження митця
через новітні форми творчості. Розглянуто феномен художнього простору, що містить в собі певні
естетичні елементи та фактори сучасності, а також його роль в соціокультурному житті. Також
завдяки проведеному аналізу специфіки сучасного мистецтва указано вплив таких новацій на
естетосферу та культурне життя суспільства.
Завдяки цьому поглиблено розуміння естетичних смаків і цінностей, поглядів та естетичних ідеалів в
нашу епоху.
Ключові слова: естетосфера, естетичний досвід, естетика ницого, художнє мислення, художній
простір, художній образ.
Постановка проблеми дослідження. Поглиблення уявлень про значення естетичних моментів у
житті сучасної людини і змістового наповнення поняття естетосфери, в контексті розвитку естетичної
теорії, зумовлено тенденцією у соціумі ХХІ століття, з одного боку, до прагнення багатьох сучасників до
естетизації побуту й повсякденності, а, з іншого, зростання кількості тих, хто займається мистецтвом як
аматор. Крім того, фіксується й феномен прагнення до опертя на художню діяльність, коли виникає не
твір мистецтва у класичному його розумінні, а художня інновація іншого плану. Митцям властиво
прагнути в такий чи інший спосіб виразити у творчому здобутку певні естетичні ідеали та цінності
людського буття своєї епохи. Але не кожний зразок сучасної художньої діяльності демонструє опертя на
них. Тому цілісне уявлення про соціокультурне життя суспільства можна сформувати при зверненні до
аналізу естетосфери та художнього простору сучасності. Переживання і прагнення до кращого
майбутнього тісно пов'язані із естетичним досвідом, який, з одного боку, є набутим самостійно
людиною, а з іншого – шляхом пізнання історичних здобутків. До переосмислення дійсності нас
спонукають, передусім, досконалі художні образи, які виникають шляхом формотворчих пошуків
митців. Але варто наголосити, що прогрес і в техніці, і в науці нині впливають на темп життя і цінності
суспільства в цілому. Звідси маємо не що інше, як феномен художнього простору із низкою інновацій як
подразників для сучасника, що сприяє пошукам на основі художньої діяльності нових формотворчих
способів вираження духовних запитів соціуму, його соціокультурного життя через призму
повсякденності. І не завжди зразки такої діяльності утримують в собі естетичне начало.
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що естетосфера соціуму формується під
впливом різнорідних чинників та є простором для реалізації людством естетичних ідеалів та ціннісних
орієнтирів. Варто відмітити, що феномен естетосфери досліджувався С. Василенком, М. Каганом,
Н. Левченко, А. Пригорницькою (насамперед при зверненні до естетосфери сучасного дизайну), численні
праці присвячені розгляду естетосфери українським естетиком В. Личковахом, в осмисленні релігійно
мистецьких практик висвітлені дослідником А. Царенок; у галузі правової естетики – А. Романовою та
ін. Так, досліджуючи історію вивчення естетосфери, А. Царенок стверджує, що нижче зазначені її
тлумачення постають взаємодоповнюючими та вказують на багатоаспектність підґрунтя даного явища.
За результатами розвідки автор вказує на неоднозначність його розуміння, а саме: естетосфера
визначається як естетичне в цілому явище (С. Василенко), як світ естетичних цінностей (М. Каган,
Н. Левченко) чи як цілісна сукупність "емотивних і візуальних вимірів всіх емоційно-виразних
феноменів життя, культури і мистецтва" [1: 48]. Треба вказати, що такі підходи є відмінними, і це
засвідчує як складність явища, так і не достатнє опрацювання проблеми природи і складників естетичних
моментів життя соціуму не на індивідуальному рівні, а у вимірі загальнолюдського значення в умовах
новітніх викликів.
Метою даної розвідки є аналіз та опис формотворчих новацій теперішнього суспільства, що дає
змогу висвітлити тенденції розвитку естетосфери та художнього простору, в їх взаємодії у контексті
соціокультурного життя і запитів багатьох сучасників. Очевидним є те, що художній образ виникає не
лише через індивідуальне прагнення чи реалізацію потреб митців, а як віддзеркалення людського буття з
його естетичними цінностями та ідеалами, які є актуальними для даної епохи, на тлі існування реалій
художнього життя і художньої діяльності.
© Існюк І. В., 2018
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Виклад основного матеріалу. Існує не мало спонукань до зацікавлення сучасним художнім
простором, в якому не лише митці створюють різні твори мистецтва, а й є перформанси, інсталяції тощо.
За І. Бондаревською [2], особистість усвідомлює оточення та власне буття у розвиненому й наповненому
перспектив соціокультурному світі при невідповідності наявній естетичній теорії реальних естетичних
цінностей, естетичних смаків та ідеалів теперішньої людини. Тому розуміння духовних потреб соціуму
вимагає для дослідників розкривати низку питань і наукових проблем у галузі естетики та
образотворчого мистецтва. Український естетик В. Личковах досліджуючи естетосферу, розглядає її два
виміри в епосі авангардизму. Загалом під естетосферою він розуміє "цілісну сукупність духовночуттєвих (емотивних) і образних (візуальних) вимірів всіх емоційно-виразних феноменів життя, культури
і мистецтва, аксіосфери суспільства" [3: 4]. Проте варто вказати, що аналіз візуальності, наразі, виглядає
дещо збіднюючим реальність такого елемента духовного життя суспільства. Досліджуючи феномен
естетичного споглядання Ю. Юхимик [4: 68] також акцентує увагу на різноманітних чинниках, які
впливають на формування естетосфери сучасності. На її думку, такими чинниками є, окрім політикоекономічного чинника, прискорений темп життя та діяльнісна активність суспільства. Такі умови
спричиняють недостатність зосередження на естетичних якостях предметного оточення і характеризують
естетосферу з низкою естетичних подразників. Зокрема автор статті наголошує на "відстороненості від
формального розмаїття реальних життєвих явищ" [4: 69], спричиненою не чим іншим, як тенденцією
буття у сучасному "віртуальному" світі. Зазначимо, що дослідницею Л. Усіковою вжито поняття
естетосфери при аналізі естетичних процесів соціуму (на прикладі розгляду естетичних основ ісихазму
доби Київської Русі) [5]. Нею проаналізовано вплив на естетосферу тогочасного суспільства
християнських поглядів та указано на проникнення в філософію, мистецтво й естетичну думку Київської
Русі естетичних ідей ісихазму як "естетики аскетизму", що вплинула на специфіку художнього мислення
тогочасних митців (В. Бичков) та особливості їхнього прагнення до синтезу мистецтв тощо.
Нашу увагу привертає естетичне підґрунтя естетосфери сучасного соціуму на прикладі
метафоричності художніх образів митців, а саме: його формотворчі фактори та естетичне вираження
досконалого художнього образу. Такі незвичні об'єкти колумбійського художника Федеріко Урібе
(Federico Uribe) варто назвати шедевром, адже автор тонко зумів передати гнучкість диких тварин,
правдоподібність їх форм та розмірів, гру кольорів й відтінків при створенні пейзажів тощо. Але митець
створює скульптури і картини із гільз, клавіш піаніно, кольорових олівців, сторінок книг та інших
предметів побуту і щоденного вжитку. Купуючи гільзи в металопереробній компанії, автор "намагається
створити красу із символів смерті" [6]. Адже, за його словами, використовуваний ним матеріал несе в
собі далеко не позитивні спогади, але, з іншого боку, а чому б і не спробувати поекспериментувати з
ним? Тому Ф. Урібе вважає, що красу треба зуміти побачити всюди, а саме в тих елементах, які можуть
асоціюватися, а в нашому випадку й асоціюються, навіть мають пряме до того відношення, із низьким і
трагічним. Тут він ніби підкреслює зв'язок між "естетикою ницого" та красою. Своєрідний життєвий
досвід (виріс у країні, де безупинно тривали воєнні дії, але зараз мешкає у Флориді) спонукає
колумбійського митця до переосмислення й відображення теми смерті у художній діяльності, що дає
йому можливість і до самовираження, і до власного відчуття гордості і бути відомим. Адже "художник,
як і кожна людина, має свої світоглядні переконання, моральні та естетичні ідеали, політичні уподобання
тощо" [2: 675]. Вражаючі праці автора, або "колекція із пуль" [6] для одного реципієнта є нагадуванням
про жахіття війни й несе в собі ідею ницого (панцирі черепах із касок воїнів), а для іншого – нагадування
про полювання (дикі птахи чи пес, який допомагає у полюванні), ще для інших – це проблема зникаючих
видів тварин (хто переймається проблемою екології). Відтак зазначимо, що художні інновації Ф. Урібе
знаходять відгук у різних прошарках сучасного суспільства та є середовищем для художнього досвіду, в
якому знаходимо поєднання ідеї ницого, естетики прекрасного, насамперед, та комічного, в деякій мірі.
Але вони відходять, на наш погляд, від цінності ідеї калокагатії для митця, і ніби привчають до ідеї
"позитивів війни", їх гуманна суть тому є дискусійною. Це приклад, як видається, елемента художнього
простору.
В американського митця із Каліфорнії Ендрю Майєрса (Аndrew Myers) маємо синтез живопису в
реалістичній манері із площинною скульптурою (барельєфом). Таку незвичну техніку (ідея
застосовувати шурупи при створенні картин) Е. Майєрс спробував втілити у життя і, завдяки чому, зумів
здобути собі славу художника і скульптора. Адже це, перш за все, була така собі розвага [7] між друзямихудожниками у студентські роки – придумати цікаві, незвичні і нові речі. "Гра" із гвинтиками спонукала
до створення малюнку дюймового рельєфу із різною висотою на глині або бронзі. Вкажемо, що у планах
митця – створення картини, на якій буде зображена людина у повному своєму зрості. Зважаючи на те як
реалістично та натурально виглядають його теперішні художні образи, можна стверджувати, що
майбутня праця буде не менш цікавою і привабливою за попередні. Варто вказати, що не є легким
завданням у портреті підкреслити риси обличчя, їх витонченість або навпаки, використовуючи такий
матеріал (шурупи). Але завдяки поєднанню зображальних і виражальних засобів для створення
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художнього образу такий твір мистецтва дає можливість відчути глядачеві задоволення від побаченого, і
він має гуманний сенс.
А от Куін Шим (Kyuin Shim) намагається не тільки створити у своїй уяві нетипові скульптури, а й
зуміти донести їх до споглядача свого мистецтва [8]. К. Шим – талановитий цифровий художник із
Кореї, мистецькі роботи якого досить незвичайні, бо створює не просто красиві ілюстрації або картини, а
справжні цифрові скульптури. Він, звернемо увагу, робить твори, які з першого погляду можуть здатися
професійними фотографіями робіт якогось скульптора-сюрреаліста. Чому ніби малює? Бо скульптур як
таких не існує, вони створені, перш за все, в його уяві і на малюнках. Незвичне поєднання живопису,
фотографії та мистецтва об’ємних (цифрових) художніх форм у реальному просторі (скульптури).
К. Шим здебільшого створює свої зображення в монохромному або чорно-білому вигляді з метою
зосередження уваги реципієнта на скульптурі, її витонченості та чуттєвості, тонкому філософському
підтексті, глибинності смислів та естетичних цінностей. Адже митець, на основі власного життєвого та
естетичного досвіду, намагається висловити у цих цифрових скульптурах внутрішній стан особистості з
емоційною пригніченістю, душевними переживаннями. Проте художні образи у "нереальному просторі"
передають любов, людські відносини з емоційно-чуттєвою виразністю. Укажемо, що таке своєрідне
візуальне мистецтво створене на основі новітніх технологій та пропагує цінність гармонії, ідеалу
прекрасного, як однієї з основних категорій естетики. Однак матеріали використані дуже незвичні.
Варто згадати й про такого художника-пірографа як Джордан Манг Осан (Jordan Mang-Osan), який
створює картини за допомогою полотна, лупи і сонячного світла [9]. Такого ефекту, який передають його
картини, не досягти за допомогою традиційних художніх інструментів: пензлика чи олівців тощо. Як
зрозуміло, важливу роль у створенні таких творів мистецтва художником відіграє природний компонент
– сонце, а саме: його промені. Митець, укажемо, орієнтується на "естетику штучних форм", створюючи
"картини сонця" й обираючи незвичний інструмент для створення художніх образів: малюючи портрети і
пейзажі з рисовими терасами. Знаходячи цікаві сюжети в навколишньому середовищі, він створює твори,
утім, через звернення до естетичного ідеалу прекрасного. Це приклад, на наш погляд, ще одного
елемента сучасної естетосфери.
Зауважимо, що створені митцями шляхом формотворчих пошуків художні образи, як наголошує
український естетик О. Поліщук, "мають й мали різні сфери побутування, ступінь поширення. І їх
(мистецьких інновацій) образна структура також не однакова. Композиційний, виражальний і
зображальний аспекти твору мистецтва мають різне значення у різних мистецтвах" [10: 113]. І ще треба
враховувати, що в їхньому художньому мисленні "утилітарний і ''розважальний'', ігровий моменти
представлені по-різному…" [10: 88]. Митець при формотворчих пошуках спирається не завжди на
художньо-образне мислення, якому властиве "породження художнього образу чи їх системи, що в
кожному конкретному випадку (в залежності від виду мистецтва) набувають своєрідної знакової
фіксації" [10: 100] та у якого сферою "побутування визнається мистецька практика" [10: 89]. Йому
притаманне прагнення розваги, як "специфічна ''гра'' зі смислом, значенням предметної форми або
композиції, умоосяжного образу чи символу, і власною експресією чи емоційно-почуттєвими станами
того, хто буде співучасником до його процесу або результатів" [10: 100], – вказує О. Поліщук. Але в наш
час не завжди митець породжує інновацію із гуманним сенсом, як хочемо наголосити, адже людина при
формотворчому пошуку робить новацію "або на засадах гармонії, або дисгармонії, в залежності від того
яка вона внутрішньо" [10: 108]. Тоді його виріб виникає через художню творчість, але чи він є елементом
естетосфери? Крім того, треба враховувати, що зараз виникли практики, для яких важливе естетичне
начало, але вони не є мистецтвом, наприклад дизайн. Відтак іноді для людини, як наголошує науковець,
може стати важливішим "художньо-проектне або дизайн-мислення" [10: 100]. Це має місце в архітектурі,
наприклад, звернемо увагу також, що на відміну від митця, що втілює своє бачення світу на основі
ідеалів класичного мистецтва, фуд-стиліст Кася Гаупт (Kasia Haupt) створила і веде блог "Сендвічмонстри" (Sandwich Monster) [11]. Авторкою "ненудних бутербродів" (із звичайних продуктів для
приготування сніданку) є жителька Нью-Йорку. Її "картини" викликають усмішку на обличчі та дивують
своєю простотою (як легко зробити із шинки крила летючої миші чи зуби злодія із жовтого твердого
сиру), мають комічний характер й розвивають уяву. Адже окремі персонажі є для глядачів відомими, а
деякі К. Гаупт вигадує сама. Тобто, при створенні таких зразків художньої діяльності спостерігаємо
використання незвичних матеріалів, і, крім того, – своєрідне поєднання кулінарії та досвіду прикладного
мистецтва, спираючись зокрема на ідеал комічного. Тут маємо приклад художньої діяльності, результати
котрої теж постають елементами художнього простору сучасного суспільства, але не його естетосфери,
як видається.
Висновки із дослідження й перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Естетична
діяльність людства спрямована, насамперед, на пошук і створення краси, як нової довершеної форми,
особливого – художнього образу. Але, у зв'язку зі зміною духовних запитів сучасників через нудьгу й
бажання новизни, формотворчі новації не завжди мають чітко окреслені форми чи техніки їх створення, а
також гуманістичний сенс. Взяти до прикладу картину із круп і різних видів "сипучих" матеріалів
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(гречка, рис, макаронні вироби, насіння різних видів тощо), що розмиваються межі між декоративноприкладним мистецтвом та живописом. Чи ж "їстівні" художні новації, які не є зразком творів
класичного "високого" мистецтва і не створені митцем, і мають прикладний характер, пов'язаний із
гастрономією та гурманством. Проте це й свідчення затребуваності естетизації побуту у мешканців
Європи або їхнього прагнення до розваги завдяки художній діяльності. Хоча можливо глибинні чинники
полягають у прагненні багатьох людей до самовираження, зокрема в художній творчості, навіть при
відсутності спеціальної художньої освіти? Чи може мода на гру й соціальне навіювання через ЗМІ постає
причиною таких формотворчих пошуків у художній діяльності "аматорів від мистецтва"? Чи в умовах
досить терпимого ставлення до художнього пошуку митці в творчості прагнуть експериментів?
З’ясування витоків подібного може складати перспективу подальших досліджень.
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Иснюк И. В. Тенденции развития эстетосферы и художественного пространства современного
социума: формообразующие новации и их концептуальная почва.
В статье проанализированы тенденции развития эстетосферы и художественного пространства
современного социума и глубинные факторы, которые характеризуют их взаимодействие, в частности,
тенденция к самовыражению художника посредством новейших форм творчества. Рассмотрено
феномен художественного пространства, содержащего в себе определенные эстетические элементы и
факторы современности, а также его роль в социокультурной жизни. Также благодаря проведенному
анализу специфики современного искусства указано влияние таких новаций на эстетосферу и
культурную жизнь общества, и углубленно понимание роли эстетических вкусов и ценностей, взглядов и
эстетических идеалов в нашу эпоху.
Ключевые слова: эстетосфера, эстетический опыт, эстетика низменного, художественное
пространство, художественное мышление, художественный образ.
Isniuk I. V. Trends in the Development of the Aesthetosphere and Artistic Space in Modern Society:
Formatological Innovations and Their Conceptual Background.
The article analyzes tendencies in the development of the aesthetic sphere and artistic space in modern society
and the factors that characterize it, in particular, the tendency to self-expression of the artist through the latest
forms of creativity are underlined.
The deepening of the essence of the notion of aestethosphere in the 21st century society is due to its tendency to
isolate and strive for the aesthetizing of everyday life. Artists are always apt in one way or another to express the
likelihood of aesthetic ideals and the value of human existence of this era. A holistic ratio of socio-cultural life
takes place in the aesthetic and artistic space of our days, which contains certain aesthetic elements and factors
of the present, thus deepening the understanding of aesthetic tastes, values, views and aesthetic ideals of a
certain era, as well as their role in socio-cultural life. Also, due to the analysis of the specifics of contemporary
art, the form-making innovations of the aesthetics and the cultural life of society in the contemporary sociocultural context have been discovered. The activity of humanity is aimed at finding and creating beauty and a
new perfect form, a special artistic image. However in connection with the change in the spiritual demands of
contemporaries due to boredom and the desire for novelty, form-making innovations do not have clearly defined
forms or techniques of their creation.
Key words: aesthetosphere, aesthetic experience, lowland aesthetics, artistic space, artistic thinking, artistic
image.
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ТРУДОВА МІГРАЦІЯ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ ЗРОСТАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ
ТРАНЗИТИВНОСТІ СУЧАСНОГО СВІТУ
У статті розглянуто особливості трудових міграційних процесів в Україні в ситуації зростання
глобальної соціальної і геополітичної транзитивності сучасного світу. Значна увага у дослідженні
зосереджена на аналізі впливу результатів Industry 4.0. на зростання трудової міграції і зміну її якісних
характеристик. Автором встановлено, що трудова міграція має переважно негативні наслідки для
України (втрату найбільш активної молодої частини населення, руйнацію сімейних зв’язків у родинах
трудових мігрантів, нелегальну або напівлегальну зайнятість українських трудових мігрантів, їх роботу
у важких, часто шкідливих умовах праці, пришвидшення процесу старіння нації, зростання цін на
товари і послуги в Україні за умови низької купівельної спроможності основної маси населення,
недоступність для українських трудових мігрантів кваліфікованої медичної допомоги у країні
прибуття, втрату національної ідентичності мігрантів-українців і загрозу їх асиміляції).
Ключові слова: міграційні процеси, трудова міграція, міграційна політика, соціальна транзитивність,
глобалізація, суспільство.
В умовах транзитивності сучасного глобалізованого світу посилення міграційних процесів стало
однією з визначальних характеристик його нестабільності і мінливості. В ситуації посилення
диспропорцій у розвитку різних країн світу, зростання міжнародних, міжетнічних, міжрелігійних
конфліктів, локальних воєн, наростання рівня тероризму й екстремізму, зростання загрози природних і
екологічних катаклізмів проблема міграції набула характеру комплексності й універсальності. Більше
того міграційна проблема охопила практично усі сфери буттєвості людини, адже вона здійснюється в
сучасному соціумі на основі економічних, політичних, релігійних, правових, освітніх та інших чинників.
Найпоширенішими причинами міграції до цього часу залишається прагнення її суб’єктів подолати
безробіття, підвищити свій життєвий рівень, уникнути військових конфліктів, возз’єднатися з родиною,
отримати високий рівень освітніх послуг та ін. Як одна з важливих форм соціальних комунікацій
міграція в сучасній соціально-філософській парадигмі небезпідставно вважається одним з факторів
"м’якої" безпеки у глобалізованому світі, який часто дозволяє уникнути гуманітарних катастроф.
Внаслідок зростання соціальної і геополітичної транзитивності в сучасному світі відбувається
збільшення обсягів трудової міграції та зміна її якісних характеристик. Якщо у минулі століття трудова
міграція була пов’язана переважно з економічною відсталістю, бідністю населення деяких регіонів
планети та з наслідками світових військових конфліктів, то на початку ХХІ століття зростання трудової
міграції співвідноситься і з переселенням у розвинуті країни світу науковців, представників сфери ІТіндустрії, менеджерів високого класу та ін. Ці тенденції, з одного боку, мають об’єктивний характер,
оскільки пов’язані з процесом якісного перерозподілу трудових ресурсів. Однак, з другого боку, вони
засвідчують подальшу деградацію економічно відсталих регіонів світу і ще більше зростання
нерівномірності у розвитку різних регіонів планети.
У науковій літературі проблема визначення атрибутивних ознак, причин та форм трудової міграції є
однією з найбільш затребуваних соціально-філософських тем. Означена проблематика знайшла
відображення у працях М. Вербового, О. Вишневської, А. Гайдуцького, В. Гейця, О. Гладун, В. Євтуха,
К. Кравчука, Ю. Макогона, О. Малиновської, О. Піскун, М. Романюка, А. Філіпенка, О. Хомри,
М. Шульги та ін. Натомість специфіка зовнішньої трудової міграції стала предметом зацікавленості
Р. Адамса, Ф. Дювела, О. Малиновської, Д. Массея, Е. Лібанової, І. Прибиткової, О. Пінчука, О. Позняка,
О. Старка, Е. Тейлора, Т. Шульца та ін. Значна роль у вказаних дослідженнях присвячена і аналізу впливу
глобалізації економічних процесів на сучасні форми виробництва та прискорення витіснення робочої
сили з традиційних, аграрних сфер виробничої діяльності. Утім, незважаючи на значний доробок
вищевказаних дослідників, стрімка мінливість і транзитивність міграційної ситуації сучасності вимагає
більш прискіпливого дослідження міграції в ситуації наростання глобалізаційних викликів перед
країнами, які перебувають на периферії світової світ-системи та є серйозним джерелом трудових
ресурсів для розвинутих країн.
Метою статті є дослідження ключових тенденцій і наслідків трудової міграції в Україні в ситуації
зростання соціальної транзитивності в епоху постіндустріалізму.
Однією з ключових ознак постіндустріального суспільства, яке перебуває на порозі четвертої
технологічної революції, стала зміна якості і напрямків міграційних процесів. На думку української
© Коваленко О. В., 2018
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дослідниці Н. Ковтун, це пов’язане з тим, що в умовах постіндустріалізму на фоні активної експлуатації
просвітницьких ідей особистісного вдосконалення навіть найбільш соціально активні й освічені верстви
населення не просто не можуть самореалізуватись, а й втрачають будь-яку надію на постійну роботу. У
соціально-економічному житті постіндустріального суспільства зайвою виявилася не лише індустрія
застарілих фабрик, заводів і цілих міст (Детройт, Клермонт, Ордос, Сан Жі, Фамагуста, Хуейчжоу), а й
цілі соціальні верстви представників прекаріату 1: 33. В результаті четвертої технологічної революції
роботу можуть втратити не лише звільнені через комп’ютеризацію і роботизацію працівники заводів і
фабрик, а й значна частина представників обслуговуючої галузі та сфер медицини, освіти і культури. Ці
тенденції у перспективі тільки посилюватимуть нестабільність ринку праці в Україні.
Зростання інтенсивності трудової міграції з України відбувається на фоні подальшої структурної
деградації економіки нашої держави, зростання її сировинної складової, військових дій на Сході держави
та анексії Криму. Ці процеси закономірно спровокували падіння рівня життя та масове зростання
безробіття і стимулювали трудову міграцію за кордон, яка перетворилася на масове явище і джерело
доходів багатьох сімей. "Відповідно до даних дослідження, проведеного в рамках проекту МОМ у 2014–
2015 роках, за кордоном перебувають для здійснення трудової діяльності близько 700 тис. громадян
України". За даними цього ж дослідження, серед трудових мігрантів переважають чоловіки, найбільш
чисельнішими серед них є особи 30-40 років (понад 40 %). 41 % трудових мігрантів мають середню або
середню спеціальну освіту, 36 % – вищу освіту 2. Іншими словами, тисячі кваліфікованих фахівців, на
підготовку яких витрачені значні державні кошти, не можуть реалізуватись у власній країні і змушені
займатись важкою низько кваліфікованою роботою за кордоном.
У найближчі роки трудова міграція з України буде зазнавати і суттєвих якісних змін, пов’язаних,
насамперед, з впливом четвертної індустріальної революції (Industry 4.), початок якої був проголошений
у 2016 р. у м. Давосі. Одним з передвісників такого впливу стало переведення у кн. ХХ – на поч. ХХІ ст.
цілих галузей виробництва з території розвинутих країн Америки та Європи у країни, що розвиваються.
Основним фактором такого переведення стала надзвичайно низька ціна робочої сили та менш жорсткі
соціальні й екологічні вимоги до виробництва у країнах третього світу. Результатом цього стало
зростання безробіття на території розвинутих країн Європи та Америки і як наслідок збільшення рівня
внутрішньої трудової міграції. У зв’язку з цим згадані країни вводять на сучасному етапі ще жорсткіші
міграційні правила для іноземних громадян.
Слід враховувати й те, що переведення виробництва у країни, які розвиваються, не стало виключно
позитивним фактором для їх розвитку. Мізерна заробітна плата, відсутність належних соціальних
стандартів, ненормований робочий день, використання дитячої праці, порушення екологічних стандартів
у процесі виробництва нівелюють позитивний потенціал нових виробничих потужностей. Відтак, поява
таких підприємств не може якісно вплинути на зростання рівня виробництва і подолання економічної
відсталості країн-реципієнтів.
У результаті четвертої технологічної революції все більше з’являтимуться підприємства (фабрики,
банки, офіси, магазини), де виробництво і надання послуг набуватимуть ознак тотальної автоматизації,
роботизації й інтернетизації. Прямим наслідком цього буде звільнення сотень тисяч робітників і
службовців, які поповнюватимуть клас "лишніх людей", насамперед, у розвинутих країнах світу. Отже,
загроза зростання стихійної трудової міграції буде виходити не лише від країн, що розвиваються, а й від
країн "золотого мільярду".
В Україні прийнято цілий ряд нормативних документів, які регулюють трудову міграцію. До них
належить, насамперед, концепція державної міграційної політики, затверджена Указом Президента
України від 30 травня 2011 р. Вона визначає напрями, стратегічні завдання державної міграційної
політики України, принципи і пріоритети діяльності державних органів у сфері міграції, напрями
вдосконалення її законодавчого та інституційного забезпечення, а також механізми реалізації означеної
концепції 3. Реалізація цієї концепції мала сприяти забезпеченню ефективного державного управління
міграційними процесами, створенню умов для сталого демографічного та соціально-економічного
розвитку держави, підвищенню рівня національної безпеки шляхом запобігання виникненню
неконтрольованих міграційних процесів та ліквідації їх наслідків, узгодження національного
законодавства у сфері міграції з міжнародними стандартами, посиленню соціального і правового захисту
громадян України та ін.
Також було прийнято Державну програму співпраці з закордонними українцями на період до 2015 р.,
метою якої мало стати здійснення центральними та місцевими органами виконавчої влади заходів щодо
забезпечення співпраці із закордонними українцями, збереження їх національно-культурної ідентичності,
використання інтелектуального, культурного та духовного потенціалу закордонних українців з метою
утвердження позитивного міжнародного іміджу України, а також забезпечення підтримки закордонних
українських громад 4.
Значна роль у розв’язанні проблем трудових мігрантів відводиться Уповноваженому Верховної Ради
України з прав людини. Серед громадських організацій слід згадати й діяльність Всеукраїнської
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громадської організації "Українська взаємодопомога", створеної у листопаді 2003 р. Метою цієї
організації стало опікування проблемами українських громадян та їх родин за кордоном і в Україні. Саме
ця організація зініціювала громадянський проект "Четверта хвиля", метою якого є консолідація громадян
України, що проживають за кордоном, для реалізації їх громадянських, професійних, соціальних,
економічних прав, підтримки фахових інтересів і профспілкової солідарності та сприяння їх поверненню
в Україну 5: 100. Одним із завдань діяльності "Четвертої хвилі" є налагодження взаємодії "нової" і
"старої" української еміграції. Внаслідок цього були сформовані новітні українські громадські організації
у Греції, Канаді, Італії, Іспанії, Португалії, США та ін. Загалом українська держава має виробляти
стратегічну позицію щодо унормування зовнішньої трудової міграції, перевівши її у цивілізовані правові
форми.
Незважаючи на значну законодавчу базу регуляції трудової міграції в Україні, правовий статус
українських мігрантів залишається доволі суперечливим. Так, за даними Міжнародної організації
міграції на 2015 р. лише в 2012–2014 рр. під час виїзду за кордон на роботу або з метою шлюбу від
торгівлі людьми постраждали понад 40 тис українців 6. У поєднанні з результатами досліджень, що
були здійснені на замовлення МОМ (2012 р.), за період з 1991 р. понад 160 тис. українців постраждали
від торгівлі людьми 7: 29. Статистичні дані також засвідчують, що в умовах економічної кризи і різкого
падіння добробуту населення ризик потрапити в подібну ситуацію лише зростає. Так, за даними МОМ на
2015 р. 21 % потенційних трудових мігрантів з України погодилися б заради роботи в іншій країні
перетнути кордон нелегально, працювати під замком або віддати свій паспорт працедавцю. За даними
аналогічного дослідження 2011 р. особи, схильні приймати сумнівні пропозиції працевлаштування за
кордоном становили лише 14 % від загальної кількості потенційних трудових мігрантів 7: 29–30.
Посилення експлуатації українських трудових мігрантів посилюється й тим, що емігрують переважно
особи з середньою спеціальною або вищою освітою, кваліфіковані спеціалісти, які за кордоном зайняті
переважно на некваліфікованих роботах. Лише незначній частині українських трудових мігрантів,
насамперед зі сфери ІТ, вдається знайти за кордоном достатньо високооплачувану й престижну роботу.
З метою нівеляції торгівлі людьми в Україні прийнято закон "Про протидію торгівлі людьми", який
завбачує надання таким особам офіційного статусу особи, що постраждала від торгівлі людьми. Згідно з
даними представництва МОМ в Україні з січня 2000 р. до червня 2016 р. комплексну реінтеграційну
допомогу отримали в Україні 12186 постраждалих, зокрема юридичну, медичну, психологічну,
фінансову, освітню та ін. Серед одержувачів допомоги переважають чоловіки. Більшість (52 %)
постраждалих у 2014–2015 р. становлять молоді люди до 35-ти років; 73 % постраждалих мають середню
спеціальну або вищу освіту; 57 % походять з обласних центрів (хоча до 2014 р. більшість з них була з
сільської місцевості), що відображає загальне погіршення економічної ситуації в Україні 7: 30. За
статистичними даними 46 % одержувачів допомоги у 2010-2015 рр. постраждали від торгівлі людьми в
Росії, 13 % – у Польщі, 13 % – у інших країнах ЄС, 11 % – у Туреччині. Постраждалі в межах України
становили лише 6 % 7: 31.
В Україні на сучасному етапі здійснюється ціла низка заходів щодо боротьби з торгівлею людьми. У
2018 р. за твердженням заступника міністра внутрішніх справ України Т. Ковальчук, завдяки новим
підходам до кримінального аналізу та підготовки правоохоронців та співпраці з міжнародними
інституціями, які протидіють торгівлі людьми, Україна вийшла зі списку країн, які не відповідають
мінімальним стандартам протидії торгівлі людьми. Так, у 2017 р. силами працівників системи МВС була
припинена діяльність 29 організованих злочинних груп, які займалися торгівлею людьми. При цьому
кількість зареєстрованих справ у сфері торгівлі людьми зросла до 346, тоді як у 2016 році зареєстровано
115 випадків 8. Однак, не зважаючи ці заходи, в Україні ще рано говорити про суттєві успіхи в цій
галузі. Існують й об’єктивні чинники цієї ситуації. Вказаний вид злочинів, порівняно з торгівлею
наркотиками і зброєю, посідає важливе місце у структурі кримінальної діяльності, адже навіть у випадку
доведення вини в суді, вирок для злочинців у цій сфері складає не більше п’яти років загального режиму.
Окрім того він часто замінюється на умовний строк або звільнення за амністією. Відтак, не дивно, що в
Україні в останні роки з’явилася маса легальних і напівлегальних "агенцій з працевлаштування за
кордоном". Слід зауважити, що нівеляція їх негативного впливу можлива і через механізми безвізового
в’їзду громадян України в країни ЄС. У перспективі це має зменшити рівень нелегальної трудової
міграції і торгівлі людьми.
В цілому, масова трудова міграція має неоднозначні і переважно негативні наслідки для України. До
негативних наслідків трудової міграції з України слід віднести втрату найбільш мобільної молодої
частини населення, окреме проживання членів родини та руйнацію сімейних зв’язків, нелегальну або
напівлегальну зайнятість українських трудових мігрантів, роботу у важких, часто шкідливих умовах
праці, низьку заробітна плата та малокваліфіковану роботу, незворотні втрати держави внаслідок
нерентабельності капіталовкладень у сферу освіти через міграцію працівників в інші країни,
пришвидшення процесу старіння нації та наростання дисбалансу на внутрішньому ринку праці,
зростання цін на товари і послуги за умови низької купівельної спроможності основної маси населення,
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недоступність для мігрантів кваліфікованої медичної допомоги у країні прибуття, втрату національної
ідентичності мігрантів-українців і загрозу їх асиміляції та ін. До негативних наслідків трудової міграції з
України належить і те, що нелегальна трудова міграція не сприяє наповненню пенсійного і соціального
фондів через відсутність відрахувань від заробітної плати трудових мігрантів. При цьому повернення
трудових мігрантів пенсійного віку в Україну ще більше посилює тиск на систему державного
соціального забезпечення. Поряд з цим масова трудова міграція посилює й загрозу ще швидшої
депопуляції України. Так за даними офіційного перепису населення в Україні нараховується приблизно
48 млн. громадян, включно з тими, які перебувають на заробітках за кордоном. При цьому майже
половина населення держави належить до категорії непрацездатних (неповнолітні, пенсіонери, інваліди).
За багатьма параметрами Україна вже перебуває на межі демографічної катастрофи. Це пов’язане з тим,
що трудовими мігрантами стають переважно активні фізично здорові, молоді, певним чином фінансово
забезпечені громадяни. Для них зазвичай властива практичність, працьовитість, мобільність,
заповзятливість, схильність для ризику та ін. Втрата таких громадян призводить до ще більшого
поглиблення соціально-економічної кризи в Україні. У зв’язку з цим, саме вироблення механізмів
збереження людського освіченого потенціалу стає найбільш нагальною проблемою вітчизняного
політичного і суспільного дискурсу.
До умовно позитивних наслідків масової трудової міграції з України належить зниження тиску на
ринок праці та зменшення соціальної напруги в українському суспільстві, зменшення навантаження на
сферу соціальної допомоги, можливість підвищення добробуту окремих категорій працівників, здобуття
ними нового професійного досвіду, отримання нової мовної практики, набуття досвіду життя в
демократичному правовому суспільстві та ін.
Нівеляція негативних наслідків масової трудової міграції є нагальним завданням для України.
Незважаючи на деякі кроки, зроблені українським урядом у 2017 р., підвищення мінімальної заробітної
плати до 3200 грн., в Україні досі відсутня системна міграційна політика. Вона має виходити з ідеї, що
нівеляція міграційних втрат можлива через комплексне реформування і лібералізацію ведення бізнесу,
формування позитивного інвестиційного клімату, створення нових робочих місць з належною оплатою
праці, розв’язання житлової проблеми та ін. Водночас міграційна політика має захистити державу від
напливу нелегальної міграції з третіх країн та гарантувати легальним українським мігрантам інтеграцію
у розвинуті суспільства на правовій основі або сприяти їх поверненню до України. У ситуації
наростаючої соціальної транзитивності саме держава має взяти на себе регламентацію умов в’їзду і
перебування іммігрантів на своїй території на підставі національних інтересів і завдань
транснаціональної безпеки.
Слід враховувати те, що активізація трудової міграції з України пов’язана як з внутрішніми, так і з
зовнішньополітичними чинниками. З одного боку, Україна має специфічні причини трудової міграції,
пов’язані з низькою заробітною платою та високим рівнем безробіття, анексією Криму та російською
агресією на Сході України. З другого боку, поряд з системним наростанням несприятливих внутрішніх
умов, що "виштовхують" мобільних економічно активних громадян за кордон Угода про асоціацію з ЄС
(2014) відкрила якісно нові можливості для відпливу працівників з держави. Основними країнами
призначення трудових мігрантів з України стали Польща, Російська Федерація, Чеська Республіка та
Італія. Саме на них припадає близько 80 % загальних потоків українських трудових мігрантів. Якісно
новим чинником активізації трудової міграції з України є вплив на українську економіку суперечливих
результатів Industry 4.0. і як наслідок загострення проблеми перерозподілу матеріальних багатств між
бідними і багатими громадянами однієї країни та між економічно відсталими і розвинутими державами і
регіонами світ-системи.
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Коваленко О. В. Трудовая миграция в Украине в контексте роста социальной транзитивности
современного мира.
В статье рассмотрено особенности трудовых миграционных процессов в Украине в ситуации роста
глобальной социальной и геополитической транзитивности современного мира. Особое внимание в
исследовании сконцентрировано на анализе влияния результатов Industry 4.0. на увеличение трудовой
миграции и изменение ее качественных характеристик. Автором доказано, что трудовая миграция
имеет преимущественно негативные последствия для Украины (утрату наиболее активной молодой
части населения, уничтожение родственных связей в семьях трудовых мигрантов, нелегальную и
полулегальную занятость украинских трудовых мигрантов, их работу в трудных, часто вредных
условиях работы, ускорение процесса старения нации, рост цен на товары и услуги в Украине на фоне
низкой покупательной способности основной массы населения, недоступность для украинских трудовых
мигрантов квалифицированной медицинской помощи в стране прибытия, утрату национальной
идентичности мигрантов-украинцев и угроза их ассимиляции).
Ключевые слова: миграционные процессы, трудовая миграция, миграционная политика, социальная
транзитивность, глобализация, общество.
Kovalenko O. V. Labor Migration in Ukraine in the Context of Social Transitivity of the Modern World
Increasing.
In the article peculiarities of migration processes in Ukraine in the conditions of modern world global social
and geopolitical transitivity are observed. In the research work much attention is paid to analysis of results of
Industry 4.0. influence on the growth of labor migration change of its qualitative characteristics. It was stated by
the author that labor migration has mostly negative consequences for Ukraine (the loss of the most active youth,
destruction of family ties in the families of labor migrants, illegal or semi-legal employment of Ukrainian labor
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migrants, their work in heavy, often harmful working conditions, accelerating the aging process of the nation,
increase in prices for goods and services in Ukraine provided the low purchasing power of the general
population, inaccessibility for Ukrainian labor migrants to receive qualified medical care in the country of
arrival, loss of national identity of Ukrainian migrants and the threat of their assimilation). Instead, the
conditionally positive consequences of mass labor migration from Ukraine are as follows: reducing pressure on
the labor market and reducing social tension in Ukrainian society, reduce the burden on the social assistance
sector, the possibility of increasing the welfare of certain categories of workers, their gaining new professional
experience, getting new linguistic practice, gaining an experience of life in a democratic legal society.
Key words: migration processes, labor migration, migration policy, social transitivity, globalization, society.

42

Філософські науки. Випуск 1 (84).

УДК 159.947:316.6:1(091)
Н. М. Ковтун,
доктор філософських наук, доцент
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
miller-melnik@ukr.net
ORCID: 0000-0002-5529-8655
АКТИВІСТСЬКИЙ ПІДХІД ДО ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ВОЛІ У КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОФІЛОСОФСЬКОЇ МЕТОДОЛОГІЇ АНАЛІЗУ
У статті розглянуто еволюцію розуміння волі і вольових процесів у парадигмі мотивістської,
регулятивістської й активістської інтерпретацій. Значна увага у дослідженні зосереджена на
становленні активістського підходу до розуміння волі у радянській науковій парадигмі. Автором
встановлено, що значний вплив на ґенезу активістського розуміння волі і вольової активності на
індивідуальному і суспільному рівнях здійснили праці Ю. Вейнгольда, Л. Корецької, В. Ойгензіхта,
А. Підсівної, Ш. Чхартішвілі. Особлива увага у статті зосереджена на аналізі у пострадянській
науковій парадигмі (дослідження О. Водолагіна, Л. Гозмана, О. Крижанівської) розуміння соціальної і
політичної волі в ситуації глобальної транзитивності сучасного суспільства.
Ключові слова: воля, вольові процеси,соціальна активність, суспільство, мотиваційний підхід,
регулятивістський підхід, активістський підхід.
Актуальність дослідження. У сучасному глобалізованому світі, де все більше проявляються тенденції
нестабільності, транзитивності, нелінійності розвитку соціальних систем, ефективні суспільні перетворення
неможливі без формування високого рівня соціальної активності індивіда й суспільства загалом.
Інтенсивність діяльності індивіда у соціальному середовищі залежить від його активності як внутрішньої
спрямованості на діяльність. У контексті цього важливим є дослідження різних методологічних підходів до
розуміння феномену волі як основи соціальної активності.
Розуміння феномена волі на індивідуальному і суспільному рівнях у філософській традиції пройшло
декілька етапів. Перший збігається з раціоналістичною філософською традицією, в межах якої воля
розглядалася як специфічна якість людської свідомості і психіки, як джерело внутрішньої активності
людини, яке сприяє ухваленню рішень людини на основі розуму. Воля тлумачилась в такій парадигмі і як
складова розуму, що втілює механізми здійснення соціальної активності поза межами бажань і прагнень
або всупереч їм. Подібне розуміння вольової активності характерне для філософії Арістотеля, Плотіна,
Р. Декарта, Б. Спінози, Т. Гоббса, Дж. Локка, І. Канта, Г. Гегеля. Зокрема визначення ролі розуму й
вольового начала у процесі ухвалення суспільно-значущих рішень та роль у цьому процесі моральної й
релігійної мотивації стало предметом ґрунтовного дослідження Г. Гегеля. Другий етап в інтерпретації
феномена волі пов’язаний зі становленням філософії волюнтаризму. В її межах воля розглядається як
основа існування світу загалом і соціального середовища зокрема. У подібному розумінні поняття "воля"
вживається для позначення трансцендентальної реальності у філософії Аврелія Августина, Фоми
Аквінського, А. Шопенгауера, Ф. Тьонніса, О. Шпенглера, І. Ільїна. У філософії волюнтаризму
обґрунтовується субстанційний характер волі, яка у повній мірі постає й основою становлення
індивідуальної та суспільної свідомості і, як наслідок, усієї повноти виявів соціальної активності. Саме у
такому контексті розглядається поняття "воля до влади" Ф. Ніцше як уособлення прагнення організму до
самозбереження та самоствердження. У межах філософії волюнтаризму сформувався й методологічний
підхід, за яким воля ототожнювалася з активністю свідомості (А. Шопенгауер, М. Лоський, В. Шмаков,
О. Бахтіяров).
У свою чергу і дослідження вольової природи соціальної активності у науковій парадигмі мало
суперечливий характер. У радянській матеріалістичній філософії активність в цілому й соціальна
активність зокрема тривалий час залишалися "незручними" і незатребуваними об’єктами пізнання. Це було
зумовлено тим, що в межах діалектичного матеріалізму джерело діяльності виводилося з зовнішніх
об’єктивних детермінант. Внутрішні суб’єктивні чинники людської діяльності не вкладалися у
матеріалістичну картину світу, адже їх важко було пояснити винятково впливом природної або соціальної
необхідності. Відтак, поняття "активність", яке вказувало на іманентні внутрішні начала людської
поведінки, увійшло у вітчизняну науку значно пізніше, ніж поняття "діяльність". У зв’язку з цим
дослідження проблематики соціальної активності активізувалося лише у 70-80-ті роки ХХ ст. Зокрема, у
філософському й соціологічному контекстах активність стала предметом зацікавленості К. АбульхановоїСлавської, Є. Ануфрієва, Г. Ареф’євої, М. Берштейна, В. Біленького. Атрибутивні ознаки, зміст, критерії,
механізми, специфіка окремих форм активності стали предметом аналізу Т. Богданова, Т. Лапіної,
В. Мордковича, О. Якуби. В українській науковій літературі проблема соціальної активності не стала
предметом системного наукового аналізу. Щоправда, деякі її аспекти розкриті у працях В. Гавелі,
О. Івченка, В. Татенка, М. Стадника, О. Якуби. Незважаючи на значний доробок дослідників у контексті
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вивчення волі й соціальної активності, проблема концептуалізації аналізу волі як основи соціальної
активності залишається перспективним об’єктом соціально-філософського аналізу.
Метою дослідження є аналіз активістського підходу до розуміння вольових процесів у контексті
соціально-філософської методологічної парадигми.
Виклад основного матеріалу. Якщо в ХІХ ст. волюнтаризм був одним з провідних напрямків в
ірраціоналістичній традиції інтерпретації соціально-філософських феноменів, то у ХХ ст. під впливом
фрейдизму, марксизму та позитивізму проблематика дослідження волі, вольових процесів, станів і якостей
поступово змістилася на маргінес наукового аналізу. Основні здобутки у дослідженні феномена волі в
означений період були здійснені у сфері психології, в межах якої сформувалися три основні підходи до
тлумачення вольових процесів – мотивістський, регулятивістський та активістський. Згідно з
мотивістським підходом воля пов’язувалася з моральністю як основою переведення особистісних мотивів
на суспільний рівень (І. Сеченов, С. Рубінштейн, Л. Виготський, Д. Узнадзе, В. Іванніков). У контексті
мотиваційного підходу до розуміння волі перебуває і виведення Б. Ананьєвим, Л. Божович,
С. Рубінштейном, О. Леонтьєвим, Д. Узнадзе та ін. волі і вольових процесів зі сфери бажань і прагнень.
Утім мотивацію соціальної активності через її вольовий, часто ірраціональний характер, доволі важко
визначити, адже в деяких випадках складно з’ясувати джерела й рушійні сили соціальної активності. Також
слід враховувати й те, що вольова регуляція деяких форм соціальної активності не залежить повністю від
мотивації суб’єкта діяльності. Так, мотивація може і не простежуватись в активності митця, який з
зацікавленістю, не стежачи за часом, займається творчістю. Те саме стосується й матері, яка, не
переймаючись небезпекою для себе, кидається на допомогу дитині. Натомість у регулятивістський
парадигмі аналізу регулятивна функція волі розглядається як основа соціальної активності. Саме до такого
тлумачення волі схилялися М. Басов, М. Бріхцин, Л. Виготський, В. Калін, А. Пуні, П. Рудик, В. Смирнов
та ін. Однак, визнаючи значущість висновків вище вказаних дослідників, слід зазначити, що акцентація
лише на регулятивній функції волі збіднює її зміст. Зокрема доволі важко розкрити вольову регуляцію
поведінки суб’єкта діяльності без врахування її мотиваційних і ціннісних аспектів.
Активістський підхід до розуміння вольових процесів сформувався на перетині психології, соціології та
соціальної філософії. Він тісно пов’язаний з марксистсько-ленінським розумінням волі як основи активної
перетворюючої діяльності. Згідно з активістським підходом, воля постає як основа свідомої діяльності у
відповідності з поставленою метою. У такій інтерпретації воля є засобом подолання перешкод у сфері
природної і соціальної реальності. У різних дослідженнях, які належать до цього напрямку,
виокремлюється один з моментів вольового процесу – його свідомий і цілеспрямований характер,
опосередкованість волі інтересами й потребами суб’єктів соціальної активності, активізаційний характер
волі та ін. Виходячи з різноспрямованості досліджень представників напрямку, у них сформувалися й різні
визначення поняття волі.
З прихильників активістського підходу до інтерпретації волі найбільший інтерес викликають праці
Ю. Вейнгольда, Л. Гумільова, О. Крижанівської, Л. Корецької, В. Ойгензіхта, Ш. Чхартішвілі. Цікавою з
точки зору виявлення вольових засад соціальної активності є концепція пасіонарності Л. Гумільова. Згідно
з нею, діяльність пасіонарних особистостей як носіїв енергії волі, вольового вчинку є рушійною силою
розвитку не тільки окремих етносів, а й суспільства загалом. Аналізуючи механізми етногенезу, дослідник
дійшов висновку, що етногенез детермінований наявністю у деяких індивідів незворотного внутрішнього
потягу до цілеспрямованої діяльності, тісно пов’язаної зі зміною суспільного чи природного середовища.
Більше того, досягнення поставленої мети, часто ефемерної, згубної для самого суб’єкта, уявляється
пасіонарію ціннішим за власне життя. Безсумнівно, таке рідкісне явище є відхиленням від видової норми
поведінки, адже зазначений імпульс протилежний інстинкту самозбереження [1: 252]. В умовах
загострення екологічних, політичних, економічних, релігійних проблем їх вирішення в суспільстві
залежить від наявності в суспільстві пасіонарних особистостей. В результаті діяльності пасіонаріїв, соціум
зазвичай пристосовується до нового середовища, а в деяких випадках відбувається формування нових
етносів. Вольовий характер соціальної активності пасіонарія по-різному втілюється на різних етапах
етносоціогенезу. Одночасно рівень вольової активності пасіонаріїв залежить від впливу зовнішніх і
внутрішніх факторів етнічної самоорганізації. Концепція пасіонарності Л. Гумільова є цікавим напрямком
тлумачення феномену вольової активності, однак у ній відкритим залишається питання про джерела і
природу пасіонарності.
До позиції розуміння волі як джерела активності схилявся і Ш. Чхартішвілі. На відміну від потреб, які
прив’язані до теперішнього часу, воля, на його думку, виключає індивіда з моменту плину життя, ставить
його вище інтересів моменту теперішнього. Це стосується, насамперед, сфери виявлення безпосередньої
активності, де людина перетворюється на суб’єкта суспільних перетворень, стаючи особистістю, яка здатна
у різні моменти життя зробити раціонально усвідомлений вибір. Воля покликана слугувати спонукальним
механізмом поведінки, який задовольняє зовнішні суспільні вимоги, прийняті суб’єктом [2: 73]. Іншими
словами, Ш. Чхартішвілі не розглядав волю як складову частину мотиваційного процесу, а інтерпретував її
як особливе психічне явище або як здатність особистості. Завдяки цій здатності людина, яка спочатку була
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істотою, що живе лише теперішнім, піднімається до рівня суспільної особистості і стає суб’єктом активної
вольової соціально значущої поведінки. Природа активності людини має, на його думку, бінарний
характер, одночасно реалізуючи імпульсивну і вольову форму поведінки. З таким типом активності ми
маємо справу у тих випадках, коли єдина діяльність виникає з двох різних за природою джерел, мотивів,
цілей [2: 80]. Обґрунтовуючи необхідність відокремлення волі від мотивації, дослідник доводив, що без
мотиву вольової поведінки не буває.
Як елемент суб’єктивного фактору некапіталістичного типу розвитку соціальна воля досліджувалася у
праці радянського дослідника Ю. Вейнгольда "Некапіталістичний розвиток і соціальна воля" [3]. З метою
розмежування психологічних інтерпретацій волі дослідник ввів у науковий обіг поняття "соціальна воля"
для позначення волі як фактору суспільного розвитку. При цьому він визначив волю як "соціально
зумовлений психофізичний стан людини, виражений в її здатності регулювати й активізувати свою
поведінку" [3: 145]. Слушною є й позиція автора, за якою воля є не тільки невід’ємною рисою народних
рухів, а й рушійною силою суспільного прогресу. Воля втілюється в активно-спонукальній здатності
суб’єкта, пронизує усі типи суспільних відносин, усі форми суспільної свідомості й існує на різних рівнях
свідомості. Зазначеній проблематиці присвячена і дисертація А. Підсівної "Суспільна воля, її місце і роль в
житті суспільства" [4], в якій розглядається специфіка виявлення суспільної волі в радянському соціумі, на
противагу капіталістичному способу виробництва.
Новий етап дослідження волі як основи соціальної активності розпочинається у 80-ті роки ХХ ст. У
1983 р. вийшли друком дві праці, які справили значний вплив на подальший розвиток соціальнофілософського розуміння волі. Так, у монографії В. Ойгензіхта "Воля і волевиявлення" (Душанбе, 1983)
воля розкривається у правовому аспекті. Вона визначається як єдиний психічний регулятивний процес,
властивостями якого є свідомість і активність [5: 3]. Свідомість, на думку дослідника, ставить
безпосередню мету, однак її досягнення здійснюється винятково за допомогою вольового начала. Якщо
праця В. Ойгензіхта присвячена головним чином виявленню волі у правовій сфері, то дисертація
Л. Корецької "Соціальна воля як фактор суспільної життєдіяльності" є одним з найбільш цілісних
досліджень феномена волі у соціально-філософському контексті. Дослідниця не тільки окреслила
методологічні принципи дослідження соціальної, зокрема колективної волі, а й проаналізувала волю
колективного суб’єкта, трудового колективу, виділила зміст волі буржуазії [6]. Проте, вказане дослідження
не позбавлене й деяких суперечностей. Окрім відвертої ідеологічної спрямованості, у ньому основна увага
сконцентрована на аналізі потреб як важливої складової виявлення волі у соціальному середовищі.
Особливої уваги у контексті соціально-філософської методології дослідження волі заслуговує праця
російської дослідниці О. Крижанівської "Свобода, воля, влада (філософські проблеми соціальної і
політичної волі" (Ростов-на-Дону, 1996). У ній розглянуто взаємозалежність індивідуальної, соціальної і
політичної волі, які тлумачаться в історичному і структурному аспектах. Політична воля інтерпретується
авторкою як найбільш конкретне і яскраве втілення соціальної волі. Суб’єктами політичної волі дослідниця
називає політичних лідерів, політичні еліти, класи, нації, держави, трансдержавні і транснаціональні
політичні асоціації. Значна увага в монографії присвячена й дослідженню технологій політичного
волевиявлення і патологій політичної волі. Волю О. Крижанівська розглядає у контексті діяльності
соціальних суб’єктів як родової характеристики людського буття. Такий підхід дозволив розкрити динаміку
волі, виявити закономірності її розвитку, проаналізувати волю як складову історичного процесу.
Дослідниця не тільки осмислює роль вольового фактора у процесі становлення основних суб’єктів
соціальної діяльності, значну увагу вона зосереджує й на аналізі морального змісту волі, зв’язку волі,
знання і самосвідомості [7: 9]. Водночас О. Крижанівська зосередила увагу й на ролі вольового
діяльнісного начала як фактора цивілізаційного суспільного прогресу.
Серед небагатьох робіт, в яких досліджуються окремі аспекти політичної волі, слід назвати й
дослідження російських авторів Л. Гозмана й О. Шестопала "Політична психологія". У ньому автори
стверджують, що "політична воля завбачує здатність піднятися над дрібними особистісними і груповими
інтересами на догоду національним. Без політичної волі неможливо вийти за межі політичних стереотипів і
подолати інерцію мислення" [8: 190]. Однак, у такому розумінні політична воля, на нашу думку, зводиться
лише до її національного аспекту. Політична воля може бути не тільки способом подолання політичних
стереотипів, а й засобом їх вироблення і примусового насадження у суспільно-політичному середовищі.
Достатньо ґрунтовно проблематика політичної волі висвітлена і в працях Г. Тульчинського і
О. Водолагіна. У них основна увага сконцентрована на визначенні теоретико-методологічних підходів до
розуміння феномена політичної волі. Значну увагу автори зосередили на дослідженні античної концепції
всесвітнього панування, джерел і особливостей християнського волюнтаризму, метафізики волі і влади у
філософії Нового часу, субстанційного волюнтаризму А. Шопенгауера та Ф. Ніцше [9: 39]. У своєму
історичному існуванні людина, за твердженням О. Водолагіна, відкрита можливостям буття, які ще не
стали речами і подіями. І ось ця відкритість, яка проявляється у "невикоріненій спразі людського духу, в
станах безпричинного страху, неспокою, тривоги, незадоволення самим собою і світом, вказує на постійну
готовність до самовизначення, яку ми і називаємо волею" [10: 3]. За усієї повноти аналізу феномена волі у
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зазначених працях відсутнє визначення сутності політичної волі в історичній ретроспективі та у площині
глобалізаційних процесів, що дало б можливість розробити ефективні механізми уникнення маніпуляцій у
сфері політичної волі та державного управління.
Проблематика співвідношення вольової й соціальної активності розкрита й у дисертації російського
дослідника В. Гопка. У ній зроблена спроба аналізу масової культури як носія надіндивідуальної волі, її
оцінки з позицій філософської антропології. Дослідник доводить, що масова культура є результатом
взаємодії надіндивідуальних воль. Під надіндивідуальною волею він розуміє суспільну волю, волю
держави, волю корпоративну й глобальну. При цьому різні потоки масової культури здійснюють відповідно
не тільки специфічний вплив на вольові якості індивіда, а й детермінують його цілепокладання [11]. В
таких умовах масова культура, яка використовується у технологіях управління суспільством, формує як
руйнівну, так і творчу індивідуальну й суспільну волю. До суперечливих моментів згаданої роботи можна
віднести те, що основна увага у ній зосереджена на дослідженні феномену масової культури, і це робиться
лише опосередковано через аналіз проявів волі у соціокультурному середовищі.
Висновки. Загалом, у науковій парадигмі у ХХ ст. проблематика дослідження волі не тільки змістилася
у сферу психологічних дисциплін, під впливом позитивістських і психоаналітичних методологічних
підходів, проблема волі не тільки опинилася на маргінесі наукового інтересу, а й зосередилася переважно у
межах експериментальної методології наукового аналізу. Поряд з цим у радянській науковій парадигмі у
руслі марксистсько-ленінської ідеологічної парадигми зусилля дослідників були спрямовані переважно на
доведення об’єктивного, незалежного від свідомості характеру вольових зусиль. Це призвело до
становлення у вітчизняній науковій парадигмі мотиваційного, регулятивістського та активістського
підходів до розуміння волі.
Активістський, підхід до інтерпретації волі і вольових процесів остаточно сформувався у другій
половині 70-х – 80-х рр. ХХ ст., коли під впливом марксистсько-ленінського розуміння волі як основи
активної перетворюючої діяльності прокинувся інтерес до дослідження волі як соціального феномена. У
межах активістського підходу воля тлумачиться як основа свідомої діяльності соціального суб’єкта у
відповідності з поставленою метою. У такому розумінні вольова активність постає засобом подолання
перешкод у сфері природної і соціальної реальності. При цьому основою вольової активності соціального
суб’єкта прихильники активістського підходу вважають один з моментів вольового процесу – його
свідомий цілеспрямований характер, опосередкованість волі інтересами й потребами суб’єктів,
активізаційний характер волі та ін.
Вирішальний вплив на становлення активістського розуміння волі і вольової активності на
індивідуальному і суспільному рівнях здійснили праці Ю. Вейнгольда, Л. Корецької, В. Ойгензіхта,
А. Підсівної, Ш. Чхартішвілі. У пострадянській науковій парадигмі у руслі активістського підходу
перебувають дослідження О. Водолагіна, Л. Гозмана, О. Крижанівської, які розглядали соціальну і
політичну волю в умовах глобальної транзитивності сучасного суспільства.
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Ковтун Н. М. Активистский подход к интерпретации воли в контексте социально-философской
методологии анализа.
В статье рассмотрено эволюцию понимания воли и волевых процессов в парадигме мотивистской,
регулятивистской и активистской интерпретаций. Особое внимание в исследовании посвящено анализу
становления активистского подхода к пониманию воли в советской научной парадигме. Автором
доказано, что значительное влияние на генезис активистского понимания воли и волевой активности на
индивидуальном и общественном уровнях имели работы Ю. Вейнгольда, Л. Корецкой, В. Ойгензихта,
А. Подсевной, Ш. Чхартишвили. Значительное внимания в статье сконцентрировано на изучении в
постсоветской научной парадигме (исследования А. Водолагина, Л. Гозмана, О. Крыжановской)
понимания социальной и политической воли в условиях глобальной транзитивности современного
общества.
Ключевые слова: воля, волевые процессы, социальная активность, общество, мотивационный подход,
регуляционный подход, активистский подход.
Kovtun N. M. Activist Approach to Will Interpretation in the Context of Social and Philosophical Methodology
of Analysis.
In the article evolution of will and volitional processes comprehension in motivational, regulative and activist
paradigms is observed. In the research work much attention is paid to formation of activist approach to will
comprehension in soviet scientific paradigm. Activist approach which is connected with Marxist-Leninist
comprehension of will as basis of active transforming activity was formed at the intersection of psychology,
sociology and social philosophy. Within activist approach will is interpreted as the basis of conscious activity of a
social subject that is being done in accordance with the realization of the goal. In such an interpretation, will and
volitional activity appear to be the means to overcome obstacles in the sphere of natural and social reality. At the
same time supporters of an activist approach consider one of the elements of the volitional process i.e. its conscious
and purposeful character, mediation of the will of the interests and needs of the subject, activating character of will
etc to be the basis of the volitional activity of the social subject. It is stated by the author that significant influence
on the genesis of the activist comprehension of will and volitional activity was made by Yu. Weinhold, L. Koretska,
V. Ojgenziht, A. Pidsivna, Sh. Chkhartishvili. In the article post soviet scientific paradigm analysis of social and
political will comprehension in a situation of global transitivity of modern society is emphasized (research works of
O. Vodolagin, L. Gozman, O. Kryzhanivska).
Key words: will, volitional processes, social activity, society, motivational approach, regulative approach, activist
approach.
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МЕНТАЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ І ПРОЦЕСИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
У статті крізь призму ментальності українців розглядаються процеси державного будівництва в
сучасній Україна; звернуто увагу на особливості територіального, культурно-господарчого розвитку і
самобутності етнічної еволюції українців як народу, без врахування яких неможливо зрозуміти
сутність новітнього націє- й державотворення. Як специфічний спосіб сприйняття і розуміння
етносом свого внутрішнього світу та зовнішніх обставин ментальність разом із матеріальними
чинниками інтегрує народ, націю в єдине ціле, відкриває шлях до побудови ефективної держави.
Обґрунтовано, що успішне творення державно-політичного організму на новому витку національної
історії залежатиме від того, наскільки українська державницька ідея увійде у свідомість громадян
України, адекватно відповідає сутності ментальності та собливостям менталітету українського
народу.
Ключові слова: держава, державотворення, ментальність, національний менталітет, національний
характер, українське суспільство, українська нація.
Постановка проблеми. Проблема усвідомлення, виокремлення та вивчення особливостей
українського менталітету та його впливу на новітні процеси націє- й державотворення є надзвичайно
актуальною. З проголошенням незалежності в 1991 році здавалося, що Україна з її талановитим народом,
високорозвиненим промисловим, аграрним та інтелектуальним потенціалом, культурою, освітою і
наукою мала все, щоб досить швидко стати в рівень найпередовіших демократичних держав світу,
культурних і процвітаючих націй. На жаль, ці сподівання не здійснилися. Натомість, ми опинилися у
глибокій всеосяжній кризі, зазнали розчарувань від неспроможності нових еліт ефективно розбудовувати
новітню державність, яка відповідала б вимогам часу. Для більшості українців держава перестала бути
екзистенційною цінністю, а перетворилась радше в чисто інструментальну, демонструє інституційну
неспроможність.
Аналіз наукових досліджень та публікацій. Оскільки проблема національно-державного
будівництва пов’язана з ціннісно-смисловим осягненням сутності цього процесу, то у царині вивчення
ментальності існує значний доробок як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників. Насамперед, це
загальнотеоретичні праці У. Альтерматта Б. Андерсона, Е. Гелнера, У. Кимліки, Е. Сміта, К. Хюбнера та
інших, в яких розглядаються концептуальні основи етнонаціональної політики та державного
будівництва. У працях українських дослідників аналізуються цивілізаційні (В. Андрущенко,
М. Михальченко, М. Обушний, І. Рафальський, М. Юрій та ін.), етнополітичні (М. Головатий, В. Євтух,
О. Картунов, І. Кресіна, О. Майборода, Л. Нагорна, М. Панчук, Ю. Римаренко та ін.) засади національнодержавного самовизначення українців. Суспільно-політичні трансформації в українському суспільстві
розкриваються, зокрема, в працях Є. Головахи, В. Горбатенка, В. Кременя, М. Розумного, В. Смолянюка,
В. Ткаченка, М. Требіна. Ціннісно-світоглядні та політико-міфологічні аспекти національно-державного
будівництва аналізуються в працях Р. Додонова, О. Донченко, О. Киричук, П. Кралюка, С. Кримського,
В. Маляренка, О. Нельги, І. Поліщук, М. Поповича, Ю. Ромененка, О. Рудакевича та інших науковців.
Разом із тим, актуальним залишається соціально-філософський аналіз ментальності українців та її ролі в
національно-цивілізаційному самовизначенні й державному будівництві.
Метою статті є дослідження природи ментальності та характерних особливостей менталітету
українського народу та його впливу на процеси національно-державного будівництва.
Виклад основного матеріалу. Українській незалежності вже понад чверть століття, проте Україна
так і не стала правовою, демократичною, економічно могутньою і незалежною державою, впливовою
міжнародною інституцією. Гадаємо, що однією з причин цього є ті риси національного характеру, які не
дають нам успішно розбудовувати державність, відстоювати себе, свій символічний світ, і, в міру
можливостей, намагатися змінити їх, адекватно пристосуватися до сучасних реалій. Має рацію
В. Маляренко, який стверджує, що нам "бракує відповідних якостей народу та його так званої еліти, які
не мають державницьких підходів та національної гідності" [1: 6]. Причину специфічної поведінки
нашого народу він вбачає у генетиці, у давньому його минулому, в тому, що "українці все ще не стали
одним народом. Велика кількість народів, що живуть в Україні, слов’янізовані, українізовані або
русифіковані, але генетично продовжують бути різними, і тому кожний із них бореться проти всіх" [1: 9].
На сторінках історії кожного народу карбується його образ – духовність, гідність, інтелект, здатність
будувати чи руйнувати, споживати чи творити. Творення – чи не найважливіша риса народу, нації, що
© Козловець М. А., 2018
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містить у собі найвичерпніше поєднання розуму й духу, які набуваються й передаються з роду в рід, із
покоління в покоління. Крім таких зовнішніх відмінностей, як розріз очей або колір шкіри, навіть мовної
відмінності, є щось значніше, що відбивається на організації життя, формує культуру, потреби
соціального плану, економіку, політику, особливості освіти й виховання, сприйняття інформації та
реакції на неї. Це незбагнений внутрішній духовний світ, який проявляється у всіх сферах
життєдіяльності людей, це спосіб мислення, ментальність, "загальний дух народу" (Ш. Монтеск’є).
У літературі існують різні визначення менталітету, а поняття "ментальність" (від лат. mens, mentis–
розум, інтелект, склад мислення) не має точного перекладу на українську мову. Сучасні підходи до його
визначення мають такі загальні положення: 1) ментальність – групова характеристики розумової
діяльності певної групи людей; 2) поняття "ментальність" застосовується до певної етнічної спільноти,
закріплюється досвідом поколінь; 3) ментальність – перманентна частина соціальної інформації;
4) ментальність – ірраціональна категорія і містить в собі свідомі та несвідомі установки людей [2: 297].
Ментальність – феномен, який важко збагнути. Він майже не піддається раціональному тлумаченню.
Це не тільки загальноприйняті правила й звичаї, традиції, мова, світогляд, а щось таке, що відчувається,
але не завжди усвідомлюється. Її ядро перебуває між колективним несвідомим та історично сталими
формами суспільної свідомості – політичною, правовою, моральною, естетичною, релігійною, науковою,
філософською. На рівні ментальності "перетинаються" природне і соціальне, раціональне і чуттєве,
свідоме і несвідоме, індивідуальне й суспільне. Кожна нація володіє притаманними тільки їй
психокультурними властивостями, які невидимими силовими лініями єднають людей у спільноту. Як
процес духовного та практичного освоєння людськими спільнотами світу, ментальність змінюється,
трансформується услід за зміною природного та соціального середовища, статусу й творчого потенціалу
народу.
Безпосередньо з ментальності випливає менталітет, як притаманна певній спільноті система
усталених регуляторів життєдіяльності, практичні її прояви, що виявляється у звичаях, традиціях,
стереотипах поведінки, стандартах реакції на значущі події, взаємовідносинах між людьми, моделях
спілкування тощо. Груповий менталітет (за К. Юнгом, колективне підсвідоме) – це своєрідні інстинкти,
які складаються з так званих архетипів, що виринають з глибини психічних несвідомих утворень. Вони
присутні в генах і передаються з покоління в покоління [3: 3–6].
Отже, ментальність – це певна сукупність цінностей, звичок, система координат, психологічних
алгоритмів, які формують погляд людини або групи осіб на навколишню дійсність і, відповідно,
визначають її (їх) поведінку, невидимими силовими лініями єднають людей у спільноту. Незалежно від
того, якою мовою людина спілкується, вона свідомо чи несвідомо вбирає в себе енергетику корінного
етносу, особливості його світогляду, цінності й стереотипи. Кожна нація має свій спосіб життя, звичаї і
власний "світ", де час і простір наповнюються конкретно-історичним, національно-неповторним змістом.
Національна ментальність проявляється у домінуючому настрої спільноти, характерних особливостях
світосприйняття, системі моральних вимог, норм, цінностей і принципів виховання, у формах
міжособистісних взаємовідносин, в конкретних фактах самоорганізації нації та її консолідації тощо.
Серед функцій ментальності дослідники виділяють такі: сприяння адаптації спільноти до природного
довкілля і глобального соціуму; забезпечення сприятливих умов для кооперації діяльності, групового
співжиття; формування образу "ми –нація", "ми – громада"; розрізнення "своїх" від "чужих" за
символами, знаками, етикетом; створення атмосфери емоційної спорідненості; етнонаціональне
інтерпретування загальнолюдських норм і цінностей; плекання національної свідомості, патріотичних
почуттів, національної гідності та гордості; забезпечення спільного психологічного оснащення
представників певної культури; протидія насильницьким революційно-реформаторським перетворенням
і сприяння еволюційним шляхам культурних, соціальних та інших змін; активізація бажання і життєвої
спроможності мислити, діяти, змагатися за кращу долю народу, за реалізацію національної ідеї [4: 273].
Сучасні дослідники української ментальності подають її у різних узагальнюючих характеристиках.
Так, академік О. Киричук вважає, що українській ментальності притаманні такі системотвірні ознаки:
– інтроверсивність вищих психічних функцій у сприйнятті навколишньої дійсності, що виявляється в
зосередженості особи на фактах і проблемах внутрішнього, особистісно-індивідуального світу;
– кордоцентричність, що проявляється в сентименталізмиі, чутливості, емпатії, любові до природи, в
пісенному фольклорі, яскравій обрядовості, естетизмі народного життя, культуротворчості;
– анархічний індивідуалізм, що виявляється в різних формах відцентрового, партикулярного
прагнення до особистої свободи, без належного стремління до державності, коли бракує ясних цілей,
достатньої стійкості, дисципліни й організованості;
– перевага емоційного, почуттєвого над волею та інтелектом, перевага морального буття над
інтелектуальним у відношенні до екзистенціального значення [5: 11].
І. Поліщук до базових взаємопов’язаних особливостей традиційного менталітету українства відносить
екзистенційний індивідуалізм, егоцентризм, інтроверсивність, ескапізм (намагання втекти від дійсності у
світ ілюзій та фантазій – М. К.), консерватизм, кордоцентричність, соціальний егалітаризм,
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громадоцентризм, провінційність, аполітичність, анархічність [6: 86]. О. Нельга вказує на такі ментальні
риси української нації, як гуманність, демократизм, козацький дух, селянськість, індивідуалізм,
роз’єднаність, бездержавність [7: 120–131]. Як бачимо, різні тлумачення традиційної української
ментальності містять низку спільних ознак, які можна назвати її сутнісним ядром. Ментальність
української нації, її узагальнююча характеристика ґрунтуються на базових архетипах народу, їхніх
основних виявах у культурі, світоглядних засадах і рисах поведінки у звичних та екстремальних умовах.
Прикметно, що в Україні поняття "ментальність" і "менталітет" тлумачиться ближче до емоційної сфери,
їх співвідносять з такими поняттями, як "світовідчуття", "образ", "погляд", "відчуття".
Менталітет народу, як уже зазначалося, формується під впливом низки чинників. Це генетика,
тисячолітня селекція і природний відбір; пришельці і завойовники, перемоги і поразки; ландшафт і
клімат; вплив підпорядкування і панування; чисельність і територія, економіка й військова могутність;
харчування і політичний устрій, релігія та культурні традиції, звичаї, закони тощо. Сукупність цих умов
та їх комбінацій формує і зберігає те, що є системотвірним інстинктом народу у всіх його нюансах
[8: 384–387].
Зазначений системотвірний елемент в українців, на наш погляд, не найсильніший. Є народи, скажімо,
греки, англійці, французи, китайці, більш схильні до міцної державності і менш здатні до неї. Українці
радше належать до другого типу націй. На відміну, скажімо від США, де формування менталітету
типового американця відбувалося в складних, не дуже сприятливих природних умовах, що спонукало
становленню не мрійника і не мислителя, а жорсткого прагматика, винахідника, підприємця, природні
особливості України екстримом не рясніють. Сам характер життєдіяльності спільноти в умовах,
сприятливих для хліборобської праці, віддаленість від епіцентрів можливих руйнівних землетрусів,
повеней, цунамі тощо породжували індивідуалізм, який не сприяв консолідації суспільства. Ландшафт
дозволяв відбитися й від ворогів, оскільки він був таким, що є де сховатися. І навіть родючі землі, на які
зарились сусідні держави, ставили українців у вкрай невигідні геополітичні умови щодо самовизначення
у незалежній державі. Відтак природа наклала відбиток на формування багатьох рис національного
характеру та менталітету українців. Вони сформувалися в умовах, в яких людина покладалася
насамперед на себе, а консолідація наступала лише за наявності зовнішньої загрози. Тому українець у
цьому плані є дещо політично пасивний.
Вітчизняні дослідники О. Донченко і Ю. Романенко слушно зазначають, що якщо "несприятливі
природно-географічні умови викликають почуття самотності, страху, безсилля й одночасно стимулюють
розгортання інструментальної активності, волі до влади та технізації, яка можлива лише на основі
колективних зусиль етносу, кооперування індивідів, то природний парадиз розбещує й анігілює
соціальність. Для українця це було і є справжньою поразкою: його індивідуалізм має не просто
соціально-психологічну, а біоорганічну природу" [9: 208–209]. Розглядаючи риси українського
індивідуалізму, вони констатують, що через свою природно-біологічну спрямованість він є антитезою
публічності й соцієтальності, всього того, що називають сферою соціальних справ – політикою. Науковці
доходять висновку: український індивідуалізм антидержавний як у внутрішньому, так і в зовнішньому
аспектах. Антидержавність у внутрішньому аспекті виявляє себе в органічному несприйнятті формальноінституційних відносин, передусім правових, а у зовнішньому – пов’язана з політичним інфантилізмом
правлячої страти українського соціуму, слабкої її ідентифікації з соціумом, репрезентацією національних
інтересів [9 : 225–226]. Звідси межовість психології народу – самопочуття власної національної гідності і
водночас усвідомлення системної невпорядкованості суспільства й держави, їхня фактично прогресуюча
деградація.
Життя української нації склалося так, що несприятливі історичні обставини, безперервні напади
сусідів руйнували всі починання, спроби створити сталі національно-державні інституції. У непростих
умовах розвитку українського народу в складі різних державних утворень – Речі Посполитої та
Російської імперії, починаючи з ХІV ст., нав’язувалися ідеали "меншовартості" українського народу та
культури. Формується орієнтація на "vita minima" ("маленьке, потаємне, внутрішнє життя"), мета якого –
перечекати. Це життя інтровертне, сконцентроване на розбудові внутрішніх переживань. Воно
характеризується недовірою та замкненістю вдачі, настороженим ставленням до оточення. А в зв’язку з
тим, що основна маса українців залишалася селянською, виникають психологічні настанови на творення
суспільної взаємодії на рівні сімейних, сусідських взаємин ("толока") [10: 4]. Навіть у радянській
комуністичній імперії саме центр займався виробництвом смислів буття, провінції належало ті смисли
пристосувати до самовідчуття "місцевої" людини, яка живе "далеко від Москви". Тому нинішній стан
України природний, бо багатовікову "стихію", козацьку "вольницу" та бездержавність не можна
подолати за короткий час.
Слід брати до уваги і те, що цивілізація на нашій землі прийшла пізніше і розвивалась в умовах
далеко не таких, як в Європі. В епоху активного становлення європейських націй український народ
тривалий час залишався в становищі бездержавного. Це значно гальмувало, а в окремі історичні періоди
навіть припиняло процес дозрівання етносу до тих політичних, економічних, соціальних і культурних
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форм, які були найбільш оптимальними і необхідними для розвитку й функціонування спільнот такого
ґатунку. Більше того, зусилля панівних націй, у складі яких перебували українці, спрямовувались на те,
щоб "переробити", інкорпорувати український етнос у свою культуру, зробити його складовою
титульних націй.
Відтак перервність української історії й державності – то в складі Великого князівства Литовського,
то під Польщею, то як складова Російської та Австро-Угорської імперій, а пізніше Союзу РСР –
позначилися на формуванні менталітету українського народу, національному самоусвідомленні і
здатності провідної верстви до державотворення. Були сформовані ментальність народу-аутсайдера,
невдахи, психологія маленької людини, якої нічого не стосується і яка не хоче мати справ з державою.
Навіть етноцентризм українців, на відміну, скажімо, від етноцентризму японців, французів чи німців, –
це радше неминуча "концентрація" наших недоліків. Саме тих, завдяки яким ми і не мали своєї
державності впродовж століть. В Україні відбулася система, яка має не найкращу "генетику" і носіями
якої, попри всі більш чи менш очевидні, а швидше – ілюзорні трансформації, є і українське суспільство
загалом, і його еліта зокрема. Сучасна ситуація в Україні підсилює комплекс меншовартості
українського народу як цілого, поглиблює у ньому відчуття другосортності. Найнебезпечнішим є те, що
глибока система криза, яка посилюється перманентною психологічною кризою, закріплює певний
психологічний стереотип особистості, пов’язаний з негативно упередженим ставленням людини до себе,
до інших людей і до своєї держави.
Наступні десятиріччя будуть надзвичайно важливими для майбутнього України. Стратегічним
напрямком, інтегральною характеристикою усіх змін і реформ має бути здійснення системної
модернізації усього комплексу відносин та інститутів – держави, економіки, суспільства. Має відбутися
суб’єктивізація та модернізація української нації через створення нового, власне українського проекту
державності – "української України" чи т. зв. "третьої республіки", яка втілить ідеал вільної країни на
благо українського народу, зробить її життєздатною, ефективною, такою, що відповідає ментальності і
способу життя нинішньої генерації українців. Важливо, щоб Україна перейняла європейський досвід
сучасного державного будівництва і при цьому зберегла власні державницькі традиції: республіканські
ідеали, засади самоврядування, високу моральність, тісну взаємодію з українськими церквами,
орієнтацію на співпрацю із Заходом [11: 262].
Успішне творення державно-політичного організму, самоутвердження української нації на новому
витку світової цивілізації залежатиме від того, наскільки українська державницька ідея увійде у
свідомість громадян України, яке місце посяде в системі їхніх цінностей. При цьому, як слушно зазначає
С. Вовканич, щоб через межове становище не втратити свою етнічну тотожність, власний імунітет
(опірність) протистояти тотально-ідеологічній машині деукраїнізації, сучасному малоросійству, слід
керуватися не лише людино-націєцентричними цінностями, а й активніше використовувати колосальний
прорив цивілізованого людства в науково-технолого-технічній сфері. У такий спосіб акумулюються
принаймні три стратегічних напрямки державотворення: зміцнення соборності народу (територіальнопросторової, когнітивно-творчої, патріотично-синергійної та ін.), розвиток національної ідентичності
(мовно-інформаційної, ментально-культурної та ін.) і євроінтеграційні виклики щодо досягнень високих
життєвих стандартів (умови праці, рівень її оплати, соціальний захист, медичне забезпечення,
відпочинок, спорт і т. ін.) через гідне запозичення інсайдерської інформації та прогресивного
цивілізованого досвіду [12: 5].
Відновлення втраченої державності і становлення модерної нації на українських теренах відбувається
одночасно за вкрай несприятливих обставин. Споконвічна "поліфонія" українського життя відображає
глибинну амбівалентність самого суспільства, драматично поділеного вздовж багатьох ліній –
регіональних, етнічних, мовних, релігійних, а відтак розколотого. Варто пам’ятати, що Україна – один із
найстародавніших осередків людської цивілізації, епіцентр інтелектуального життя європейського світу,
країна із самобутньою культурою, високим рівнем загальної освіти. Суверенітет народу, його вплив на
формування органів державної влади тільки тоді стає реальним, коли громадяни чітко усвідомлюють
колективні цілі і є бажання спільно добиватися їх втілення.
Висновки. Ментальність, як специфічний спосіб сприйняття і розуміння етносом свого внутрішнього
світу та зовнішніх обставин, породжується певним культурно-історичним середовищем і досвідом життя
багатьох поколінь, відображає національний дух. Вона разом із матеріальними чинниками інтегрує
народ, націю в єдине ціле, становить підґрунтя розбудови ефективної державності, основу національної
ідентичності. Саме тому врахування особливостей, українського менталітету є необхідною передумовю і
запорукою успішного творення демократичної держави і відповідно підвищення добробуту й духовнопсихологічного самопочуття її громадян. Соборність нації як внутрішнє, духовне тяжіння українців до
єдності є запорукою успішного державотворення.
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Козловец Н. А. Ментальность украинского народа и процессы государственного строительства.
В статье в контексте ментальности украинцев рассматриваются процессы государственного
строительства в современной Украине; обращено внимание на особенности территориального и
культурно-хозяйственного развития и самобытности этнической эволюции украинцев как народа, без
учета которых невозможно понять сущность нациесозидания и государственного строительства. Как
специфический способ воспринятия и понимания этносом своего внутреннего мира и внешних
обстоятельств ментальность вместе с материальными факторами интегрирует народ, нацию в
единое целое, открывает путь к построению эффективного государства. Обосновано, что успешное
созидание государственно-политического организма на новом витке национальной истории будет
зависить от того, насколько украинская государственная идея овладеет сознанием граждан Украины,
адекватно отвечает сущности ментальности и особенностям менталитета украинского народа.
Ключевые слова: государство, государственное строительство, ментальность, национальный
менталитет, национальный характер, украинское общество, украинская нация.
Kozlovets M. A. Mentality of the Ukrainian People and Processes of State Building.
In the article, through the prism of Ukrainian mentality, the processes of state building in modern Ukraine are
examined; attention іs paid to the peculiarities of the territorial, cultural and economic development and identity
of the ethnic evolution of Ukrainians as a nation, without which it would be impossible to understand the essence
of the latest nation-state formation. As a specific way of perceiving and understanding by the ethnos of its inner
world and external circumstances, the mentality, together with material factors, integrates the people, the nation
into a single whole, opens the way for the construction of an effective state. Natural-geographical conditions,
unfavorable historical circumstances, the interruption of Ukrainian history and statehood have affected the
formation of Ukrainian people mentality, of the national self-awareness and the ability of the leading strata to
state building. It should also be borne in mind that in the era of European nations’ active formation, the
Ukrainian people for a long time remained in a state of statelessness. It significantly slowed down, and in some
historical periods even stopped the process of maturation of the ethnic group to those political, economic, social
and cultural forms that were the most optimal and necessary for the development and functioning of the
communities of such a level. Therefore, the consideration of the mentality peculiarities of the Ukrainians is a
prerequisite and a guarantee of the successful creation of a democratic state and, accordingly, an increase in
the well-being and spiritual and psychological well-being of its citizens. It is substantiated that the successful
creation of a state-political organism in a new cycle of national history will depend on the extent to which the
Ukrainian state idea enters the consciousness of Ukrainian citizens, adequately reflects the essence of the
mentality and the peculiarities of mentality of the Ukrainian people. The unity of the nation as an internal,
spiritual attraction of Ukrainians to unity is the key to successful state-building.
Key words: state, state creation, mentality, national mentality, national character, Ukrainian society, the
Ukrainian nation.
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ХРИСТИЯНСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ ТЕХНІКИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ
ПРОБЛЕМ: ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЄЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ
У статті проаналізовано сутність техніки, її роль у виникненні екологічних проблем крізь призму
християнського віровчення. Обґрунтовано важливість врахування особливостей християнського
розуміння даної проблематики, що зумовлено вагомим впливом християнства на формування моральноетичних засад техніки, осмислення екологічної кризи та шляхів її подолання, а також на зміну ціннісних
орієнтирів людства. Доведено значущість зміни парадигми розвитку техногенної цивілізації не на
матеріальних, а на духовних засадах.
Ключові слова: християнство, техніка, людина, екологічні проблеми, природа, духовність.
Постановка проблеми. Людство завжди намагалося покращити умови свого існування: спочатку за
допомогою примітивних знарядь праці, сьогодні – досконалої техніки і надскладних технологій, які
дійсно зробили життя комфортнішим. Водночас зловживання ними призвело до порушення рівноваги у
системі "людина – природа", а згодом – до виникнення екологічних проблем. Безумовно, це змінювало й
саму людину: з одного боку, полегшувалося життя, з другого – посилювалося її відчуження від природи
та інших людей. У глобалізованому світі людство отримало багато можливостей та перспектив, разом з
тим постало перед значною кількістю проблем та викликів.
Адже розвиток техніки призвів до виникнення якісно нових форм взаємодії людини і довкілля, що в
нинішніх умовах перетворились на глобальну за масштабом силу трансформації навколишнього
середовища. Впродовж тривалого часу в цих процесах домінуючими були природні сили, тому біосфера
урівноважувала локальні зміни, спричинені людською діяльністю, використанням технічних досягнень,
проте останнім часом втручання людини у довкілля набуло всеохоплюючого характеру, а рівень
використання і перетворення природи – катастрофічних розмірів. Зважаючи на це, для успішного
вирішення проблеми оптимізації взаємодії з природою постає необхідність переосмислення ролі людини,
її впливу на навколишнє середовище за допомогою технічних засобів на основі морально-етичних норм.
На нашу думку, необхідно враховувати, що в сучасному суспільстві одним з соціальних інститутів,
що має значний вплив на формування духовності є релігія, зокрема в Україні – християнство. Тому
одним із чинників зміни ставлення до технічних досягнень, їх використання з врахуванням екологічного
імперативу є релігія. Релігійний феномен є невід’ємною частиною життя суспільства, тому не може не
лише існувати поза ним, але й не здійснювати впливу на нього. Вкажемо, що для кращого усвідомлення
ролі техніки у сучасному світі важливим є визначення її сутності з врахуванням духовного виміру,
зокрема в контексті християнства.
Аналіз наукових досліджень та публікацій. Враховуючи вищезазначене, важливою є створення
нової стратегії використання техніки, в контексті впливу на людину і навколишнє середовище, для чого,
перш за все, необхідно осмислити її антропологічні засади, що й стало об’єктом досліджень зарубіжних
вчених Ю. Александровича та А. Кієпаса. Вітчизняні вчені акцентують увагу на важливості
переосмислення ролі техніки у житті людства, особливостях формування сучасної техносфери, зокрема
це: І. Владленова та О. Дольська.
Важко заперечити, що вироблення нової стратегії взаємодії людини і природи повинно відбуватися з
врахуванням моральних та етичних норм. Важлива роль в цьому належить саме релігії, на чому
наголошено у роботах таких дослідників як М. Бердяєв, В. Дрес, В. Круглова, М. Чікарькова. Особливе
місце належить поглядам Патріарха Константинопольського Варфоломія щодо окресленої проблематики.
Метою дослідження є аналіз техніки в умовах глобальних екологічних проблем крізь призму
християнського віровчення. Мета конкретизується у завданнях, що полягають у систематизації поглядів
вчених і теологів щодо окресленої тематики, доведенні наявності причинно-наслідкових зв’язків між
розвитком техніки і виникненням та поглибленням екологічної кризи; обґрунтування необхідності
врахування морально-етичних засад її подолання та визначальну роль антропогенних чинників у цих
процесах; аналіз даних проблем крізь призму християнського світогляду.
Виклад основного матеріалу. В сучасному глобалізованому світі техніка за своєю сутністю є
набагато складнішим явищем, ніж сукупність засобів для досягнення певної мети, існують її інші
аспекти, які донедавна залишалися поза увагою науковців. Як зазначав польський вчений А. Кієпас:
"Техніка – це сукупність засобів і знарядь праці, але це також і спосіб дії, який слід розглядати
антропологічно" [1: 19]. Необхідним, з його точки зору, є встановлення відповідальності за технічні
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відкриття. Той, хто їх здійснює, повинен передбачати, що принесуть вони суспільству, природі. Отже,
антропологічний вимір техніки визначається як домінуючий у взаємодії з навколишнім середовищем.
Вчений наголошував, що потрібно "прийняти нову парадигму, яка відродить людину, надасть їй все те,
що у неї було забрано з допомогою раціоналістичних підходів, можливо, варто повернутися до
емоційних підходів" [1: 154].
Адже, як зауважує І. Владленова: "Ідея перетворення світу і підпорядкування споживчого ставлення
людини до природи є домінантою в культурі техногенної цивілізації" [2: 5]. Тому закономірно виникає
низка запитань. Як повинні змінитися ціннісні орієнтири людства? Як вирішити проблему збереження
людської особи в умовах зростання відчуження, що призводить до антропологічної кризи? На них немає
однозначних відповідей, а час, необхідний для переходу від гіпотез до дійсності, дуже складно
розрахувати, також важливо врахувати роль різних соціальних інститутів у цих процесах.
Тому в нинішніх умовах її тлумачення здійснюється не лише представниками технічних наук, а й
відбувається на рівні різних соціальних інститутів, зокрема релігії. Адже ставлення до матеріальних благ
завжди було предметом зацікавлення християнських теологів. Одним з проявів оволодіння ними
людиною є створення та вдосконалення техніки і технологій. З їх допомогою вона може сама керувати
своїм життям, створювати штучне середовище існування, яке у наш час відіграє чи не більшу роль, ніж
природне.
На думку В. Дреса,"релігія може відігравати не лише пояснювальну, але й спонукальну роль, тобто
сприяти розумінню необхідності зміни ставлення людини до навколишнього середовища, спрямованості
діяльності на покращення його стану" [3: 11]. Адже техніку, на думку М. Бердяєва, можна розуміти у
вузькому та широкому значеннях. Вона існує не лише як економічна, промислова, військова, пов’язана з
комфортом, а також як і техніка мислення, мистецтва, й навіть техніка духовного життя. Вона сприяє
досягненню найбільшого результату при найменших затратах сил. Такою є особливість технічного
століття, проте в ньому кількісні досягнення заміняють якісні, а засоби життя часто підміняють цілі, вони
можуть зайняти так багато місця, що його сенс зникає із свідомості особи [4: 148]. Важливим завданням
для сучасної людини є зрозуміти і змінити це, звернути особливу увагу на духовні цінності, на чому
наполягають теологи і вчені вже декілька десятиліть.
Згідно з християнським віровченням, людство, отримавши над природою більшу владу, ніж та, що
надана Богом, втрутилося до основ самого життя. Для того, щоб воно не загинуло, необхідний діалог не
тільки людей з природою, але й один з одним [5: 53]. Саме на це особливу увагу звертає Патріарх
Варфоломій, якого справедливо називають Зеленим Патріархом, адже він постійно переймається
глобальними проблемами, зокрема екологічними, технічним розвитком.
У своєму щорічному зверненні напередодні 1 вересня Патріарх Варфоломій зауважував: "Церква не
протидіє науковим дослідженням, якщо це приносить користь людям та навколишньому середовищу.
Таким чином, використання наукових досягнень, наприклад, для лікування хвороби, безперечно, є
прийнятним; але надмірна експлуатація ресурсів в сучасних технологіях засуджуються. Оскільки це
неодноразово призводило до трагічних наслідків для людства та навколишнього середовища"[6]. І в
наступних посланнях Варфоломій продовжує свої думки: "Сучасний швидкий технічний прогрес, його
можливості і досягнення, не повинні дезорієнтувати так, щоб людина не думала серйозно перед кожною
технічною діяльністю про негативні наслідки, що можуть мати місце в природному середовищі і в
культурі взагалі, та про побічні ефекти, які можуть бути, і які з’являються – дуже небезпечні і
катастрофічні для життя живих істот на Землі, зокрема для людини" [7].
Зауважимо, що в християнстві існує два основних підходи до розгляду сутності техніки. Згідно з
першим, вона вважається нейтральною, є справою інженерів, що вдосконалює життя, проте це не є
духовною проблемою, яка зачіпає свідомість. Згідно з другим підходом, техніка сприймається
апокаліптично, відчувається жах перед її зростаючою могутністю над людським життям. Все, що руйнує
звичне, оголошується торжеством антихриста і наближенням кінця світу. Це безініціативне вирішення
питання, в основі якого лежить страх [4: 148]. На нашу думку, нейтральність у вирішенні проблем можна
ототожнити з байдужістю, адже вони просто ігноруються. В сучасних умовах, враховуючи реалії життя,
перший підхід майже не підтримується жодною з християнських конфесій, адже важко заперечити, що
розвиток техніки та технологій безпосередньо впливає на духовне життя людей. Щодо другого підходу, то
християнство на сучасному етапі прагне до осмисленням ролі й наслідків використання технічних
досягнень, а також до подолання страху перед безперервним технічним і технологічним розвитком
шляхом домінування людини над технікою, а не навпаки.
Варто зазначити, що в науковій літературі також існують два підходи щодо розуміння сутності
людини у її взаємодії з природою з точки зору християнства. Перший – звинувачення християнства у
пропагуванні людини "як царя природи" і як наслідок – виникнення глобальних екологічних проблем.
Християнські теологи спростовують цю думку, говорячи, що людина, перш за все, повинна бути
дбайливим господарем, а не егоїстичним споживачем. Вони вважають, що це в жодному разі не могло
стати причиною хижацького ставлення до неї, адже ці слова були сказані людині до гріхопадіння.
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Другий підхід – християнство містить у собі постулати справжньої екологічної етики. Згідно з яким,
людина повинна господарювати та бережно ставитися до навколишнього середовища [8: 112113].
Оскільки Бог створив людину вільною, вона може робити вибір самостійно, а споживацьке ставлення до
навколишнього середовища є проявом використання свободи на користь зла, що відповідно мало
негативні наслідки не лише для довкілля, а й для самої людини.
І хоча "християнська глобалістика" відрізняється різноманіттям підходів, основних позицій і оцінок
загальнолюдських проблем, вона характеризується і загальними моментами, оскільки суть усіх
концепцій в її межах зводиться: до розгляду "первородного гріха" в якості головної причини виникнення
глобальних проблем, духовно-моральному трактуванню їх сутності і визнання "євангелізації" усього
людства головним засобом подолання глобальної кризи. Вважаючи, що саме "глобальність гріха"
людства породила усі сучасні загальноцивілізаційні проблеми, теологи відстоюють необхідність
створення "фундаментальної" релігійно-етичної концепції їх вирішення [9: 33]. Оскільки, згідно з
християнським віровченням, духовність може існувати лише тоді, коли людина живе в єдності з Богом.
Втрачаючи зв’язок з основою існування – природою, зникає розуміння того, що цивілізація не повинна
розвиватися за рахунок неналежного ставлення до навколишнього середовища. Важко спрогнозувати, чи
зможе людство вирішити окреслені проблеми і як швидко це може відбутися.
Відтак, існують досить радикальні точки зору щодо впливу техніки на виникнення екологічних
проблем та ролі людини в цьому. Одна з них полягає в тому, що їх вирішення можливе лише за умови
відмови від технічних досягнень, хоча сьогодні вона мало підтримується і науковцями, і богословами. В
основі протилежної точки зору знаходиться абсолютизація технічних і технологічних досягнень людини.
На нашу думку, чим більше людина заангажована в цій справі, тим активніше вона повинна активізувати
свої зусилля для їх гуманізації. Кожен повинен пам’ятати, що техніка для людини, а не навпаки. Саме
таку точку зору підтримує і християнство.
Адже, згідно з християнським світоглядом, технізація духу і розуму може обернутися їх знищенням.
Християнська есхатологія пов’язує зміни світу з дією Духу Божого. Технічна есхатологія передбачає
оволодіння світом за допомогою технічних засобів і технологій. Зважаючи на це, питання про сенс
технічної епохи, з точки зору християнства, може здатися спрощеним. Техніка відриває людину від
землі, вона протиставляється існуванню в лоні природи, оскільки дає відчуття влади над навколишнім
середовищем. Безперечно, вважає М. Бердяєв "нова форма організації життя, його технізація руйнує
красу попередньої культури, проте не потрібно ідеалізувати попередні епохи, не можливо повернутися в
минуле, розвиток людства потребує нових форм організації. Технічна епоха також не є вічною, влада
техніки над людською душею повинна закінчитися, проте не запереченням її, а підкоренням
духом" [4: 155]. Останній варіант, для якого характерні гуманізація техніки, врахування етичного аспекту
її використання, став би чи не найкращим закінчення епохи техногенної цивілізації.
Проте цей процес ще не відбудеться найближчим часом, натомість сьогодні активно формується поняття
"техносфера", яка визначається як об’єктивна реальність нового формату, що має місце в постіндустріальному
та інформаційному суспільстві. Вона поєднує в собі біологічні, геологічні, хіміко-екологічні, соціальні,
економічні, антропологічні елементи з технічними та технологічними. Отже, техносфері відповідає
реальність, що носить інтегрований характер, розвивається коеволюційно відносно усіх складових, хоча
технічне та технологічне набуває пріоритетного характеру [10: 38]. На нашу думку, важливо акцентувати
увагу на тому, що техногенна цивілізація не зможе замінити людині безпосереднє середовище її існування –
природу, зв’язок з якою існував завжди, таким чином витіснення його технікою завдає шкоди обом сторонам.
Технічна цивілізація, згідно з християнським віровченням, небезпечна, в першу чергу, для душі.
Релігійний сенс сучасної техніки полягає в тому, що вона ставить все під знак духовного питання. Вона
перестала бути нейтральною, є байдужою щодо питань духу, робить людину косміургом. Зважаючи на
це, недопустимою є автономія техніки, яка повинна бути підпорядкована духовним цінностям. Лише за
умови поєднання людського духу з Богом, збережеться образ і подоба Божі, тобто сама
людина [4: 156160]. Тільки техніка не повинна бути домінуючим чинником розвитку людини,
духовність є основою її буття. Варто зауважити, що техніка виникла не від надлишку, а від нестачі, а
тому потрібно відповідно її застосовувати. Зростання чисельності та якості техніки і технологій є
закономірним процесом, проте він повинен контролюватися усвідомленою діяльністю людей,
суспільства.
Звернення релігійних мислителів до проблеми взаємодії суспільства і природи не випадкове. Вони
мають численні цілі, як внутрішньо церковного характеру, так і світоглядного. Тим більше, що ці
проблеми, як зауважують самі теологи, виявилися для релігії цінним аргументом в проповіді смирення.
Вони акцентують увагу на втраті віри у Бога, тим самим підкреслюють зростаюче значення релігії у
настанові людини на "шлях істинний", наслідуючи який можна буде вирішити екологічні проблеми.
Говорячи про "пріоритет етики перед технікою", релігійні діячі доводять, що використання досягнень
НТР має бути поставлене під контроль "Божественного Промислу". Об’єднавши зусилля, християнські
церкви виступили із засудженням "технологічного мислення" [9: 33]. Зауважимо, що водночас з
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окресленими процесами техніка в людському житті спричиняє зміни в типі релігійності, що цікаво, на
краще.
Християнство в технічну епоху стає більш внутрішнім і духовним, релігійне життя – більш
особистим. Проте існує й інша сторона проблеми, людина живе дедалі у більш швидкому темпі, і
виникає питання: чи залишиться в неї можливість споглядання істини, краси, Бога. Технічна цивілізація
за своєю суттю є імперсоналістичною, вона вимагає від особистості активності, проте знецінює її. Це є не
прийнятним для християнського світогляду, оскільки постає питання про збереження образу людини.
Адже вона покликана продовжувати світобудову, а створення машини дало відчуття сили, яке може
переходити в знецінення, а згодом – у дегуманізацію особи [4: 156160]. Зважаючи на це, проблеми
техніки виходять за межі технічного і набувають антропологічного характеру.
Сучасний світ – це світ техніки та технологій, без яких людство сьогодні не може існувати і від яких
вже не зможе відмовитися. Проблема полягає в тому, як у подальшому відбуватиметься розвиток
техногенної цивілізації, чи не знищить вона саму людину, природу? Тому виникає необхідність
передбачення і попередження негативних наслідків використання технічних досягнень, тобто
перетворення їх на засіб розвитку, а не знищення.
Висновки. Отже, існування сучасного глобалізованого світу без техніки та технологій неможливе,
за допомогою них людство вирішує свої матеріальні проблеми, проте для задоволення духовних потреб
їх недостатньо. Техніка надає багато переваг людині, проте відчужує її від природи, тобто від
першооснови буття. Духовність опиняється на другому плані, а матеріальна користь витісняє
моральну складову її життєдіяльності. Створюючи і використовуючи техніку та технології потрібно
завжди замислюватись над тим, чого більше вона принесе: користі чи шкоди, і не лише в конкретний
момент конкретним людям, а й навколишньому середовищу, і для майбутніх поколінь.
В прагненні до комфорту людство може втратити розуміння цінності та справжнього сенсу свого
життя, на чому особливо наголошують християнські теологи. Зауважимо, що ще тоді, коли більшість
вчених абсолютизували техніку і технології в сфері взаємодії людини з природою, теологи застерігали,
що надмірне захоплення ними в антропогенних процесах може привести людство до вкрай
непередбачуваних результатів.
Таким чином, техніка створена для полегшення життя, тому вона існує і буде існувати, але, за умови,
що не стане єдиною метою життєдіяльності людини, не шкодитиме не лише їй самій, а й навколишньому
середовищу. Зважаючи на це, антропологічні засади техніки є визначальними, а її етична складова в
сучасному світі є домінуючою. Тому необхідно, щоб кожен усвідомив особисту відповідальність за
подальшу долю людства, адже більшість нинішніх проблем мають антропогенний вимір, тому й їх
вирішення можливе шляхом зміни парадигми розвитку людської цивілізації, її ціннісних орієнтирів.
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Мельничук В. В. Христианское осмысление техники в контексте глобальных экологических
проблем: философско-религиоведческий анализ.
В статье проанализировано сущность техники, ее роль в возникновении экологических проблем через
призму христианского вероучения. Обоснована важность учета особенностей христианского
понимания данной проблематики, что обусловлено весомым влиянием христианства на формирование
морально-этических основ техники, осмысления экологического кризиса и путей его преодоления, а
также на изменение ценностных ориентиров человечества. Доказано значимость изменения парадигмы
развития техногенной цивилизации не на материальных, а на духовных началах.
Ключевые слова: христианство, техника, человек, экологические проблемы, природа, духовность.
Melnychuk V. V. Christian Assessment of the Technology in the Context of Global Environmental Problems:
Philosophical and Religious Analysis.
In the article the Christian understanding of technology in the context of global environmental problems and the
role of a human in their solution is researched. The dominant role of anthropogenic factors in the development
and functioning of technology is proved, which determines the emergence of global environmental problems; the
importance of taking into account the peculiarities of the Christian understanding of this problem is
substantiated, which is due to the significant influence of Christianity on the formation of the moral and ethical
principles of technology, the ecological crisis and ways of overcoming it, as well as on the change of the values
of humanity. Engineering is an integral part of the modern civilization development. Mankind will not cut on its
use, because efforts to ease life and the desire to make it more comfortable always accompanied the existence of
human. However, never before, the humanity has not faced the threat of self-destruction and the destruction of
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the environment of nature. So, an important task for humanity is the change of the technogenic civilization
development paradigm, not only on the material, but on the spiritual basis. Important for solution of the above
problems is the involvement of all social institutions, including religion. It is substantiated that Christianity
affects the formation of human spiritual points of reference, emphasizes the anthropological dimension of global
environmental problems, one of the factors of which is the consumer attitude to nature, excessive enthusiasm for
technical achievements.
Key words: Christianity, technology, human, environmental problems; nature, spirituality.
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ЕКЗЕГЕЗА ФАНТАЗІЇ В РАКУРСІ ВИТОКІВ РЕЛІГІЙНОГО МИСТЕЦТВА
Автор статті досліджує місце та роль фантазії у процесі виникнення та функціонування релігійного
мистецтва. У даній науковій розвідці демаркуються поняття релігійної та художньої фантазії.
Аналізується дане явище і як результат образного узагальненого мислення, і як внутрішня духовна
необхідність усвідомлення ірраціонального. Фантазія автором представлена як неодмінний елемент
релігійного мистецтва, який відображає форми існування, пізнання й діяльності людини.
Ключові слова: фантазія, мистецтво, релігія, релігійне мистецтво, емоції, катарсис.
Постановка проблеми дослідження. Духовна ситуація на тлі реалій України сьогодення
характеризується новітніми тенденціями розгляду такого явища, як релігійне мистецтво. Значну роль у
процесі зародження та розвитку релігійного мистецтва відігравала людська фантазія. Але місце та роль її
мали полігранний характер. Зі сторони естетичних почуттів, зі всією силою та їх розмаїттям інтересів
спрямованих на реальний об’єкт, виступало специфічною "практично-духовною" формою його засвоєння.
Релігійні ж почуття завжди спрямовані на ілюзорні, не існуючі реально об’єкти.
Кожне покоління звертається до минулого, визначаючи ставлення до нього уже з висоти свого
досвіду, досягнутого рівня розуміння історії, з висоти своїх завдань. Релігія – одна із ланок духовної
еволюції людства, з якою пов’язаний великий етап історії суспільства. Вона виникла й існувала як
історична й соціально зумовлена форма усвідомлення людьми навколишньої дійсності й самих себе. І ця
наукова об’єктивність в оцінці релігії підкреслюється й витримується упродовж усього дослідження. Це
відповідно позначається й на оцінці мистецтва, що його релігія слушно обрала для поглиблення свого
впливу на людей, котрі в результаті виховання або інших об’єктивних чи суб’єктивних чинників стали
послідовниками тієї чи іншої конфесії.
Актуальність дослідження. Посилення значущості релігійно-духовної складової в житті сучасної
України, що акумулювалося з початком зародження оновленої національної свідомості, саме по собі
актуалізує низку проблем, які вимагають переосмислення, переоцінки чи навіть нової їхньої оцінки. До
цих проблем відноситься й взаємодія релігійного культу та мистецтва, яка здавна виступає важливим
засобом впливу на духовне життя релігійно віруючих людей. Йдеться наразі про сакральне мистецтво,
точніше, про релігійне мистецтво. Для людини глибоко віруючої, не залежно до конфесійної
приналежності, характерна слаборозвинута здатність перенаправляти чуттєві, образні враження на зовсім
інший, навіть протилежний рівень жорстко логічного аналізу, на рівень умовиводів. Релігійна людина, як
правило, переводить їх одразу у сферу принципів й уявлень, що склалися на основі віри. Саме тому в
мистецтві, органічно пов’язаному з релігійним обрядом, всіляко, так би мовити, зашорюються елементи
художньої фантазії. Суть релігійного канону в ракурсі мистецтва полягає в тому, що він емоції та невиразні
реакції відразу трансформує на рівень жорстких, твердих релігійних уявлень, оминаючи творчу фантазію.
Однак мистецтво завжди долало ці рамки догматики, й навіть у межах канонічних правил по-справжньому
талановитий митець створював непересічні твори, народжені на основі єдності його творчої фантазії і
знання про світ. Науковий інтерес до проблеми фантазії як явища, що стояло біля витоків релігійного
мистецтва відображався у працях Р. Ото, М. Еліаде, Л. Левчук, Д. Писарєва, Є. Яковлєва та багатьох
інших релігієзнавців, філософів та мистецтвознавців.
Виклад основного матеріалу. Відображення дійсності в гармонійній єдності мистецтва і релігією, в
ракурсі образного характеру зумовлює дві особливості, що зближують ці дві форми суспільної
свідомості. Перша з цих особливостей – це велика роль фантазії у творенні як художніх, так і релігійних
образів; і друга – шлях месседжу релігійного мистецтва до свідомості й розуму людини йде передусім
через її серце та почуттєві здібності. Саме це було спільним знаменником релігії й мистецтва.
Фантазія виступає важливим інструментом творчого осмислення людиною матеріалу відображуваної
реальності. Без фантазії неможливе абстрагування думки від конкретних даних, отримуваних людиною із
зовнішнього світу, неможливе узагальнення цих даних, формування образів, понять чи категорій. Однак
характер, масштаби й межі застосування фантазії при відображенні суспільного буття різними формами
суспільної свідомості надто різноманітні. До фантазії неминуче вдаються науковці у процесі
проникнення в реальну дійсність – при створенні моделі клітини, атому і т. ін. Але в науці фантазія
зобов’язана бути жорстко підпорядкованою досвіду, фактам. Порушуючи цю вимогу, вчений стає на
хиткий шлях безпідставного фантазування, який неминуче відведе його від істини. Д. Писарєв писав про
дві мрії (фантазії). Існує мрія, яка збуджує в людині її активність, веде її вперед – до досягнення реальних
© Мельничук М. С., 2018
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цілей, мобілізує її чуття і волю. І є фантазія (мрія) іншого ґатунку, яка розслаблює людину, відводить
убік від реальної дійсності [1: 147–149]. Отже, фантазія відіграє надзвичайно велику роль як у сфері
мистецтва, так і релігії. З. Фройд вважав, що сутність мистецького твору становить фантазія. Завдання
митця полягає в тому, щоб за допомогою фантазії створити "штучний світ", "сон наяву", "…побудувати
надхмарний замок" [2: 132]. Передусім мистецтво як результат художньої діяльності неможливе без
фантазії, без уяви. Будь-який твір мистецтва (навіть первісне образотворче мистецтво, первісна
скульптура, пісня) – це не просте, "фотографічне" чи дзеркальне, відтворення реальності. В усі часи
художник ніби переплавляє силою своєї уяви життєві враження, спостереження й образи. Звичайно,
мистецтво відображає життя, але відображає його через лінзу світовідчуття й світогляду художника,
який реалізує мистецький задум. І в цьому своєрідному баченні світу художником – один із виявів ролі
фантазії, ролі творчої уяви у мистецтві. Й це стосується усіх часів, відколи людина заявила про свої
творчі задатки і почала збагачувати духовний світ своїх сучасників і майбутніх поколінь.
Фантазія для мистецтва, тим паче мистецтва релігійного змісту є тим же, чим виразні рухи для мови.
Діяльність фантазії є першоджерелом будь-яких релігійних уявлень і почуттів. Ті самі уявлення, які
створилися під впливом умов спільності життя, звичайно, носять характер, властивий творам фантазії. У
міфах народна фантазія зазнає переживання дійсності; в релігії вона зі змісту цих переживань створює
свої уявлення про сутність і мету людського існування, а в мистецтві вона дає цьому змісту свідомості
конкретний образ, в залежності від зовнішніх умов життя і внутрішніх умов міці та волі.
Фантазія не може служити зовнішньою, легко впізнаваною ознакою. Вона видається чимось таким,
що живе і діє у глибинах свідомості і (це можна припустити заздалегідь) є комплекс різних функцій;
комплекс, який представляє найбільші труднощі не тільки аналізу, який прагне розкласти його на окремі
фактори і визначити їх взаємодію, але і безпосереднього спостереження. Майже немає можливості
відшукати ті нитки, з яких виткані уявлення фантазії, розплутати вузли, в які ці нитки сплітаються, знову
розплітаються і, нарешті, в різний спосіб з'єднуються з іншими уявленнями, або самі з собою. Тому не
дивно, що багато хто, незважаючи на логічні міркування задовольняються тим, що вважають діяльність
фантазії першоджерелом мистецтва.
Безсумнівно, що мистецько-творче джерело і міфологічні уявлення, що становлять найважливіші
елементи первісного змісту релігійного мистецтва є тими джерелами, з яких ми можемо почерпнути
найбільш багаті знання про суть фантазії в її природній і загальнолюдській закономірності. Аналіз суті
фантазії становить завдання як релігієзнавчої сторони мистецтвознавства, так і експериментальної
психології, котра своїми методами пов'язана з індивідуальною свідомістю.
У релігійно-естетичній фантазії в процесі ставлення до об’єкта відображення домінує невиразне його
передчуття. Саме тому гносеологія майже всіх історичних типів релігій орієнтувала і орієнтує релігійну
людину й художника на те, що художній твір не є образ, який відображає істотне в реальному об’єкті, а
всього лише нагадування про досконале, сакральне, ідеальне начало. В цій ідеї схоплений один із реальних
моментів відображення дійсності людською свідомістю. Справді, емоція, як психофізіологічний момент
відображення, безпосередньо не пов’язана з раціональною оцінкою об‘єкта. Тому через певну систему
впливу на свідомість людини процес пізнання можна зупинити на стадії неясного, туманного відображення,
яке не розкриває причинно-наслідкових зв’язків, й перевести його на наступну сходинку – висновків й
узагальнень, на рівень не лише світовідчуття, але й світогляду. Порушується діалектична взаємодія
чуттєвого і раціонального в процесі пізнання, в результаті чого досягається пізнання не об’єкта, а лише
невиразне, зашорене його відображення. Через таку систему художньо-образних вирішень і естетичного
впливу на людину релігії зміцнюють цей механізм як стійкий соціально-психологічний принцип поведінки
віруючої людини [3].
Релігійна фантазія не просто створює вигадані, ілюзорні образи й уявлення – вона обов’язково включає
віру в реальність цих фантастичних образів. Поза вірою в реальність надприродних образів сама релігія
неможлива. При цьому варто враховувати, що релігійна людина вірить не лише в реальність надприродних
істот, але і в те, що надприродні істоти здатні вплинути на її життя, долю в реальному чи в потойбічному
світі. Тому людина, в свою чергу, намагається вплинути на надприродне за допомогою особливих дій, які
спочатку мали магічний характер, а згодом виявилися спрямованими на те, щоб умилостивити Бога,
вимолити в нього порятунок від страждань та нестатків. На цій основі виникає релігійний культ як система
особливих дій, які, на переконання віруючих, можуть і повинні вплинути на надприродне. Тобто, релігійна
фантазія не лише видає свої творіння за реальність, але й передбачає обов’язкове культове поклоніння цим
творінням. Культові дії чи й просто споглядання культового об’єкта, наприклад ікони, викликають у
віруючої людини релігійні почуття, які здатні призвести до релігійного катарсису. Це особливий
психологічний стан, який виникає у людини внаслідок глибокої молитви, богослужбових дій чи від
споглядання художньо-релігійного твору. Полягає він у глибокому внутрішньому полегшенні,
умиротворенні, самозаспокоєнні. По суті, релігійний катарсис є антитезою релігійного страху, який Р. Ото
називає "нумінозним досвідом", в процесі набуття якого "…людина відчуває власну нікчемність…,
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урівноважується або повністю знімається" [4: 7]. Катарсис є яскравим проявом втішально-компенсаторної
функції релігії, яку вона виконує в суспільстві.
Нічого подібного немає в художній фантазії і творчості. Але в процесі історичного розвитку нерідко
відбувається переміщення одних і тих же образів і міфів із сфери релігії у сферу мистецтва. Так, наприклад,
давньогрецькі міфи свого часу були важливим елементом релігії давніх еллінів, а згодом перетворилися в
художні твори, популярність яких збереглася до наших днів. У гносеологічному аспекті процес
взаємовідносин художньої й релігійної фантазій особливо яскраво демонструє їхню емоційну спільність і
суперечливість в кінцевих гносеологічних цілях їхній художньо-естетичній антитезі. У мистецтві художній
образ, як результат творчої фантазії, є результатом "подолання" загадкового, непевного інтуїтивного
рефлектування, що перетворює імпульсивні емоції в емоційно-раціональну цілісність. До того ж сам
процес творення художнього образу передбачає органічне вплетення раціонального в естетичне ставлення
художника до об’єкта своєї творчості. Це стає домінантою в процесі художнього ставлення до світу, тому
що естетичні емоції – це "розумні емоції", які дозволяють художникові постійно включати себе в процес
пошуку істотних ознак зображуваного об’єкта. Ці почуття проходять крізь горнило розуму, не втрачаючи
при цьому своєї безпосередності, що й надає художньому образові зачарування, духовної глибини і
зворушливості.
Не менш важливою закономірністю художньої фантазії і творчості виступає образна узагальненість
мислення. Фантазія художника пов’язана з тим, що спрямована на творення ним художнього образу.
Виявлення істотних сторін дійсності неможливе лише на рівні емоційних реакцій, воно вимагає глибокого
раціонального осмислення. Саме тому фантазія художника несе раціональні рівні відображення світу –
задум, ідею, сюжет, фабулу. Раціоналістична зумовленість фантазії суб’єкта художньої творчості особливо
виразно проступає в її соціальній детермінованості, в наявності в ній певного світогляду, який є не лише
світорозумінням, але й концепцією. Таким чином, онтологічна структура фантазії суб’єкта художньої
творчості включає соціально-емоційне ставлення до світу. Перевага ж у ній емоційного елемента є
необхідною умовою творення художнього образу, пройнятого не лише соціальною ідеєю, не лише
раціоналістичною глибиною, а й особистісним ставленням до світу, яке повинно бути реалізованим у
художньому творі.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Виникнення і розвиток релігійних уявлень
неможливі без людської фантазії. Вже у найпростіших (і найдавніших) формах релігійних вірувань,
наприклад у магії, чітко помітна роль фантазії. Здійснюючи магічні дії, первісна людина пов’язує їх у своїй
фантазії з певним, бажаним для неї результатом. Згодом, у процесі подальшого історичного розвитку
релігії, люди починають створювати фантастичні образи надприродних істот, що наділені свідомістю й
волею – духів, богів. Головною ознакою, визначальним принципом релігійного відображення є віра в
надприродне. Віруючі уявляють надприродних істот як реально існуючих, але ж насправді вони створені
фантазією людей й існують як "справжні" лише в головах віруючих.
На противагу науці, де фантазія чітко обмежена рамками доцільності дослідження й підпорядкована
йому, в мистецтві та релігії фантазія знаходить майже безмежні можливості для свого застосування й
вияву. На перший погляд, відбувається зближення цих форм суспільної свідомості. Адже фантазію (творчу
уяву художника) не обмежує ні простір, ні час. Письменник, живописець, сценарист, кінорежисер можуть
легко "перенестись" із нинішнього дня на століття вперед чи назад. Можуть примусити нас "покинути" не
тільки Землю чи межі Сонячної системи, але й нашу Галактику. "Допомагають" долати земне тяжіння,
"озброюють" людину технічною могутністю, про яку вона не насмілюється навіть мріяти.
Подібним чином релігійна фантазія також утворює цілі неіснуючі світи, уявні сфери буття,
протиставляючи їх реальному світові і намагаючись спростувати наукову картину світу. Релігійна фантазія
населяє віртуальну дійсність надприродними істотами, приписує реальним предметам і явищам
надприродні властивості і зв’язки, наділяє свої "образи" безмежною владою над природою й людиною,
розглядає світ як результат Божого творіння та як сферу вияву божественної волі. І як результат, це
втілюється у вічні, божественні шедеври світового релігійного мистецтва, що здатні спрямовувати людину
до вічного, доброго, світлого.
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Мельничук М. С. Экзегеза фантазии в ракурсе истоков религиозного искусства.
Автор статьи исследует место и роль фантазии в процессе возникновения и функционирования
религиозного искусства. В данном научном исследовании поддаются демаркации понятия религиозной и
художественной фантазии. Анализируется данное явление и как результат образного обобщенного
мышления и как внутренняя духовная необходимость осознания иррационального. Фантазия, автором
представлена как непременный элемент религиозного искусства, который отражает формы
существования, познания и деятельности человека.
Ключевые слова: фантазия, религия, искусство, религиозное искусство, эмоции, катарсис.
Melnichuk M. S. Exegesis of Fantasy in the Perspective of the Origins of Religious Art.
The author of the article explores the place and role of fantasy in the process of the emergence and functioning
of religious art. In this scientific study amenable to the demarcation of the concept of religious and artistic
fantasy. This phenomenon is analyzed both as a result of figurative generalized thinking and as an inner
spiritual necessity of awareness of the irrational. Fantasy, the author is presented as an indispensable element of
religious art, which reflects the forms of existence, knowledge and human activities. The spiritual situation
against the background of the realities of modern Ukraine seems to be new trends in the consideration of such a
phenomenon as religious art. A significant role in the process of the birth and development of religious art, and
their interaction, was played by human fantasy. But her role was polyhedral character. From the side of
aesthetic feelings, with all their strength and their diversity of interests directed at a real object, they acted as a
specific ''practical-spiritual'' form of its assimilation. Religious feelings are always directed at illusory, nonexistent objects.
Religious fantasy populates virtual reality with supernatural beings, ascribes supernatural properties and
connections to real objects and phenomena, endows its "offenses" with unlimited power over nature and man,
and sees the world as the result of God's creation and as a sphere of the manifestation of divine will. And as a
result, it is embodied in the eternal, divine masterpieces of world religious art, able to guide a person to the
eternal, good, and bright.
Key words: fantasy, art, religion, religion art, emotion, catharsis.
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МІФОПОЕЗИС ТА ЕСТЕЗИС У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ МИТЦЯ: ФЕНОМЕН ЛЕСІ УКРАЇНКИ
Розглянуто витоки своєрідності художнього мислення відомої української письменниці Лесі Українки
та його найхарактерніші риси. Міфопоезис, виявлений в драмі-феєрії "Лісова пісня", дає змогу назвати
його найважливішою рисою світогляду і мислення письменниці. Досліджено роль ранніх років життя
цієї людини, як заможної панночки, проведених серед міщан і селян Волині та вказано, що завдяки цьому
Лариса Косач, відома під псевдонімом Лесі Українки, долучилася до культурної спадщини українського
народу та його естетичної традиції, цінностей, ідеалів та ін. Крім того, вона зацікавилася народним
мистецтвом, а ще міфологією і фольклором, побутом і обрядами Волині й Полісся як регіонів України,
ставши їх гарним знавцем. Про це свідчить, наприклад, здійснений нею в художньому творі точний опис
рідкісного природного явища, яке на Волині і Поліссі називається Перелесником. Крім того, в статті
стверджується про вплив ідей гілозоїзму на світогляд, мислення та естетичні спонуки творчості
письменниці, як засвідчує авторський текст і фабула її драми-феєрії "Лісова пісня". При аналізі такого
явища, як "естетика чудесного", в даному дослідженні також розглянуто зв'язок естетичного і
міфологічного компонентів цього художнього твору.
Ключові слова: Леся Українка, культурна спадщина, "естетика чудесного", художнє мислення,
естетична традиція, міфопоетичний світогляд, гілозоїзм, цінності, міфологія.
Постановка проблеми. Леся Українка – непересічна постать не лише в українській, але й світовій
літературі. До того ж, вона виступає досить помітним репрезентантом української культури для
представників інших країн, спільнот і культур, насамперед завдяки драмі-феєрії "Лісова пісня". Відтак
розгляд наріжних світоглядних й ціннісних уявлень конкретно-історичної спільноти – українців ХІХ –
ХХ століття, на основі звернення до міфопоезису й естезису у творчості Лесі Українки, на наш погляд,
видається актуальним, вимагаючи поглибленого аналізу.
Аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми. До аналізу її творчості
звертаються представники різних галузей гуманітарного знання, досліджуючи її біографію й спонуки
творчості, специфіку авторської манери, ідейно-естетичні засади окремих творів та ін. Так, на
багатогранність творчої натури Лесі Українки, її музичний хист і музичні аспекти творчості звернуто
увагу Іриною Щукіною. Для письменниці музика – це "світ натхнення, праці, джерело духовної сили і
філософської мудрості, особливий утаємничений простір душ", – наголошує дослідниця [1: 4]. Крім того,
вона вказує на захоплення Олени Пчілки і Лесі Українки казками й піснями Павла Чубинського ("Труды
этнографическо-статистической экспедиции в Юго-Западный край"). Маючи спеціальні музичні знання,
Лариса Косач "здійснила унікальні записи мелодій до тих словесних текстів, які на той час уже були
зафіксовані іншими фольклористами, і додала нові" [1: 5]. Також увагу письменниці привертали,
насамперед, давні обрядові пісні і ліричні пісні, а також волинські обряди, зокрема Купала: "подружжя
Квіток організувало і фінансувало фольклористичну експедицію на Лівобережну Україну для запису
творів самобутнього, на той час уже зникаючого жанру дум та історичних пісень" [1: 9]. Потужний
етичний пафос творів Лесі Українки, як яскравого представника українського неоромантизму, помічено
Оксаною Чаплінською [2]. Міфофольклорні джерела зображення морської стихії та особливості їх
художньої інтерпретації в творчості Лесі Українки проаналізовано Володимиром Погребенником (твори
циклів "Подорож до моря", "З подорожньої книжки") [3]. Крім вітчизняних дослідників, до аналізу
творчості Лесі Українки звертаються й іноземні науковці. На наш погляд, доволі незвичним постає факт
звернення до творчості українського митця при спробі аналізу слов’янської міфології та її демонічних
персонажів. Наприклад, польська дослідниця Агнєшка Левандовська при розгляді специфіки й спонук
творчості Валерія Шевчука звертається також до розгляду образу Перелесника, згаданого у драмі-феєрії
"Лісова пісня" Лесі Українки [4: 216–217]. До речі, польська дослідниця копітко проаналізувала
напрацювання Івана Огієнка, звернувши увагу, що багато українських письменників кінця ХІХ – початку
ХХ століття зверталися у своїй творчості до мотиву нечистої сили, зокрема Іван Котляревський, Григорій
Квітка-Основ’яненко, Тарас Шевченко й Марко Вовчок, Панас Мирний та Іван Нечуй-Левицький, Леся
Українка і Борис Грінченко та ін. Крім того, до опису фольклорних і міфологічних мотивів,
демонологічних феноменів, вказує польська дослідниця, зверталися й письменники інших періодів:
Бенедикт Хмелевський, Стефан Яворський, Самійло Величко, Олекса Стороженко, Наталена Королева,
Юрій Липа, Ростислав Єндик, Юрій Андрухович, Валерій Шевчук та ін. Як бачимо, такий мотив у
творчості українських митців засвідчує, і в цьому можемо погодитися із Агнєшкою Левандовською, про
© Поліщук О. П., 2018
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стійкий інтерес до нього протягом досить тривалого часу. Можна навіть стверджувати про його
затребуваність з боку читача, як свідчення інтересу до такої проблематики, що постає прикметною
рисою української ментальності чи світогляду мешканців України протягом багатьох років і навіть
століть.
Мета і завдання розвідки. Тож прагнемо, як мету цієї розвідки, проаналізувати вплив уявлень
гілозоїзму на створення міфологічного інформаційного пласту й демонологічних образів драми-феєрії
"Лісова пісня". Це важливо при дослідженні витоків міфопоезису й естезису у творчості Лесі Українки.
Крім того, укажемо на цінність зібраних письменницею етнографічно-фольклорних матеріалів для
реконструкції світогляду, вірувань, ціннісних орієнтацій, звичаїв і обрядів наших пращурів (зокрема
твори "Купала на Волині", "Дитячі гри, пісні й казки", "Колодяженські пісні з рукописного зошита",
"Записи в селах Довгополе та Буркут").
Окреслення невирішених питань, порушених у статті. Таке вартує зробити, щоб уникнути
поширених на сьогодні і дещо поверхневих уявлень про світоглядно-ціннісні, міфологічні й релігійні
(язичницькі) уявлення про світ предків сьогоднішніх мешканців України. Так маємо приклад, коли
українській письменниці приписано те, про що не йдеться у її творі (можливо й мимовільно таке
здійснено Агнєшкою Левандовською при дослідженні української міфології й звернення до
міфологічного субстрату драми-феєрії "Лісова пісня"). Адже читаємо спочатку її твердження про те, що
Перелесник – це "спокусник, що заманює гарних дівчат та призводить їх до смерті". Надалі у тексті
маємо, що він є "найзліший повітряний дух", а потому авторка вказує таке міркування: "Він відвідує
людей, набираючи вигляду близької, коханої людини" [4: 217]. Згодом наводиться вже й цитата із драмифеєрії із описом зовнішності Перелесника. Проте у тексті "Лісовій пісні" Лесі Українки ми не знайдемо
ані слова про негативну чи деструктивну функцію Перелесника у людському житті. Українська
письменниця уникає в цьому літературно-художньому творі прямих оцінок чи суджень про мешканців
лісу або поля, як інших форм життя, тобто форм життя, не схожих на людське. У драмі-феєрії маємо
тільки опис Перелесника як гарного хлопця в червоній сорочці із рудим волоссям, блискучими очима та
чорними бровами, залицяльника Мавки [5: 38]. Якщо Перелесник й нашкодив людям, то це відбулося не
навмисне, а опосередковано – він перетворився на вогняний вихор, намагаючись врятувати перетворену
на вербу Мавку, злітаючи з неба "вогненним змієм-метеором" та обійнявши вербу-перевертня [5: 113].
Тобто, Перелесник, як демонічна істота, мешкає у лісі й захищає від знищення інших насельників лісу,
демонічних істот-перевертнів. Саме до такої думки мимовільно навертаєшся, прочитавши драму-феєрію.
Змальовані в ній письменницею персонажі демонічного плану сприймаються, неначе, паралельна форма
життя, із якої контактують селяни Волині й Полісся. Це ніби ще одні "діти матінки-природи", із якими
людина стикається і може укласти заповіт, подібно до дядька Лева. І торкається заповіт норм поведінки
людини в лісі чи лузі, на річці або озері. Він визначає межу взаємодії між людиною та іншими формами
життя, порушення яких карається й приносить кривднику природи болюче покарання: Лукаш має
вовкулаком бігати по лісах, його сім’я має бідувати, зрубавши через жадібність заповідного дуба, а Куць
й Злидні в цьому їм посприяють. Проте Перелесник розкриває уповні свою демонічну суть, лише
захищаючи Мавку від Килини. Несподіваний вогонь, що винищує все до тла, – це крайня форма
покарання для людей, бо взимку для погорільця смерть стає наймовірнішею долею, якщо не зглянуться
інші люди. Тоді Перелесник не просто захисник істот-перевертнів, як мешканців лісу чи лугу, він постає
як невблаганний месник, коли людина зухвало веде себе у ставленні до природи і надмірно відбирає у неї
її блага чи кривдить інші форми життя. На такий морально-етичний аспект твору хочеться, передусім,
вказати, звернувши увагу на особливості як світоглядно-ціннісних уподобань письменниці, так і
народних вірувань краю, змальованого нею у художньому творі. Він засвідчує, на наш погляд, про
проробляння Ларисою Косач-Квіткою ідей гілозоїзму при розробці фабули, сюжету драми-феєрії "Лісова
пісня". А це робить твір доволі незвичним у багатьох відношеннях, що варто враховувати, як видається,
при аналізі персонажів цього твору, зокрема Перелесника.
Виклад основного матеріалу. Гілозоїзм, як світоглядна позиція, притаманна була, наприклад
іонійській натурфілософії чи згодом Джордано Бруно й Дені Дідро. Як вчення розроблялась Ральфом
Кедвортом в XVII ст. й популяризувалась в ХІХ ст. при критиці надмірностей механістичноматеріалістичного трактування природи, людини та її місця у Всесвіті. Адже прихильники гілозоїзму
вважали, що природа є живою, одухотвореною із початку появи. Тому ними не визнавалася межа між
живим і неживим, життя поставало іманентною властивістю природи, матерії. Але таке філософське і
наукове вчення продовжувало традицію анімізму. Останній, як варто наголосити, є важливим для
міфологізованого світогляду людини доби первісності, релігійних переконань прихильників
брахманізму, індуїзму, джайнізму, синтоїзму та ін. Його відголоски знаходимо й у віруваннях мешканців
теперішніх земель України в дохристиянський період і його відбитком постають демонічні істоти, як
"духи лісу", "духи лугу", "духи водоймищ" – лісовики, мавки, нявки, чугайстри, русалки, водяники,
потерчата тощо. Їх згадано у казках, легендах та інших елементах української фольклорної спадщини й
міфології.
65

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка

Звичайно, спроби реконструкції функцій такої демонічної істоти, як Переслесник, по відношенню до
людини та її життя в українській міфології, демонології через зведення міркувань різних письменників
чи дослідників, які зацікавилися народними казками чи легендами – це лише одна із можливих
інтерпретацій, і при ній бажано уникати софістичних прийомів аргументації (інакше виникає ситуація
наведена ще у відомому античному софізмі "Еватл": "Все, що ти не втратив, ти маєш. Ти не втратив роги.
Отже, ти маєш роги). У творі Лесі Українки при копіткому аналізі тексту можна дійти думки про алюзію,
коли Перелесник змальовується рудоволосим і одягненим у червоне. Такі кольори асоціюються із
вогнем, а не повітрям. І з неба до Мавки-верби він злітає, змальованим Лесею Українкою в драмі-феєрії
"Лісова пісня", у вигляді "змія-метеора", либонь як рідкісний вогняний вихор, спроможний підпалити
дерево і все інше на своєму шляху. Враховуючи, як копітко українська миткиня роз’яснює (як
авторським текстом, репліками персонажів, так і описами зовнішності демонічних істот або
персоніфікованих стихіалій, викликаючи конкретний асоціативний ряд уявлень) ким необхідно вважати
Потерчат чи Водяника, Русалку або Куця, Мавку і Лісовика можна припустити, що так само змальовано
нею й Перелесника. І якщо оповідок про перших, а ще й відьом, чортів в українському фольклорі чимало,
то про останнього чуємо не часто (це досить прикметно). На наш погляд, про Перелесника вона оповідає
те, що було закріплене у масовій свідомості "волиняків-поліщуків", з якими вона безпосередньо
стикалася із дитинства. Наразі можемо зробити висновок, що Перелесник – це дух-вогняник як
мешканець лісу, поля чи лугу в українській міфологічній традиції, а не фантастична істота, намальована
уявою й фантазією української письменниці.
Хіба не існує вогняного смерчу? Думаєте, що Лариса Косач-Квітка, услід волинянам-поліщукам,
схибила із переказами про Перелесника? Ні, не схибила. Нещодавно в Австралії Кріс Генрі став свідком
вогняного торнадо в 2012 р. Професійному режисеру вдалося зафіксувати рідкісне природне явище –
тридцятиметровий вогняний вихор при відсутності вітру й видимого джерела вогню. І тривалість його
існування сягнула аж до 40 хвилин. Крім того, за час спостереження помічено було ще й два інші схожі
вогняні смерчі. (Див.: В Австралії зафіксували вогняний торнадо. – Електр. ресурс. Опубликовано: 18
вересня 2012 р. https://www.youtube.com/watch?v=zmIV7ay4Qco). Таке явище відоме й в Європі як
"вогонь диявола", виникаючий, коли висхідний потік теплого повітря, контактує із полум’ям, чи ж,
навпаки, провокує його появу. У 2017 р. вогняний смерч пронісся містом Арганіл (Португалія) й отримав
назву "ока диявола". (Див.: "Око диявола": португальським містом пронеслося унікальне вогняне
торнадо.
–
Електр.
ресурс.
Опубліковано:
10
жовтня
2017 р.
https://www.youtube.com/watch?v=MDfWFLqMuy0). Цього року поблизу річки Колорадо (США) смерч
став вогняним під час лісової пожежі, при цьому firenado, як називають його місцеві жителі, міг ставати
й водяним вихором, коли проходив плесом води. (Див.: У США торнадо перетворився у вогняний смерч.
–
Електр.
ресурс:
четвер,
19
липня,
2018,
6:10.
https://zik.ua/news/2018/07/19/peklo_na_zemli_u_ssha_palaie_strashnyy_vognyanyy_tornado__foto_1369073).
Рідкісне видовище привертало увагу людей настільки, що вони не зважали на реальну небезпеку,
розглядаючи таке незвичне і рідкісне природне явище. (Хоча вогняний вихор може сягати до п’яти
кілометрів у висоту, маючи температуру більше тисячі градусів за Цельсієм).
Уявлення про віщу сопілку теж не вигадано фантазією Лесі Українки, чарівна сопілка – це не плід її
авторської уяви. У Звягелі (теперішній Новоград-Волинський Житомирської області) нею записано казку
про дивну сопілку. Остання зроблена була мандрівниками із калинового пруту, а калина виросла на
могилі безвинно убитої людини – молодшого сина у батьків, забитого завидливим і жадібним старшим
братом. Адже молодший брат не заснув на батьківському полі вночі, а вполював незвичного лісового
гостя: "веприк з лісу – полум’ям дише, іклами землю пише, копитами загрібає, хвостом слід замітає" [6:
119]. Над хлопцем тишком-нишком похованим убивцею в полі при дорозі виросла чарівна калина – "така
хороша, аж гочі бере, літо й зиму на ній і лист, і цвіт, і ягідки, все разом" [6: 119]. З неї ж подорожніми й
зроблено було чарівну сопілку, яка викрила вбивцю молодого хлопця. А в драмі-феєрії "Лісова пісня", як
пам’ятаємо, із прута з верби, на яку перетворилася Мавка, теж створено сопілку, що грала чарівну
мелодію, важливу для Лукаша. Мелодія чарівної сопілки, власне, й покарала його, оскільки захопившись
грою і спогадами молодик замерзне на згарищі.
Звернемо також увагу, що драма-феєрія – доволі незвичне означення автором жанру для створеного
нею літературно-художнього твору. Проте саме це читаємо вже на першій сторінці "Лісової пісні".
Відтак, виникає й інше міркування при копіткому ознайомленні з цим унікальним твором, якщо не
розглядати його у форматі love story, як суто сюжет про драматичні колізії із трагічним фіналом
стосунків закоханих, чи ж твір із фантастичним, можливо і казковим тлом, подібним до "Мандрів
Лемюеля Гуллівера до деяких віддалених країн" Джонатана Свіфта, "Сон смішної людини" Федора
Достоєвського, "Ніс" і "Вечори на хуторі поблизу Диканьки" Миколи Гоголя та ін. Фантастична
образність важлива таким літературним і фольклорним жанрам, як епос, легенда, казка, алегорія, гротеск,
утопія, сатира. Їх єднає протиставлення фантастичного і реального: "Поетика фантастичного пов’язана із
подвоєнням світу: митець або моделює власний неймовірний, існуючий за власними законами світ… або
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паралельно відтворює два потоки – дійсного та надприродного, ірреального буття" [7: 461]. Також для
фантастики важлива й наступна риса – "розробка естетики чудесного, не властивої первісному
фольклору" [7: 462]. Тоді чудесне, чарівне слугує додатковим засобом для створення незвичного
середовища, тла художнього простору твору, в якому розгортається сюжет.
Але чи дійсно ми стикаємося із "естетикою чудесного", а не міфопоезисом, укоріненим в українській
міфологічній традиції, при розробці письменницею фабули, сюжету "Лісової пісні", як драми-феєрії? До
речі, важливо пригадати таке пронизливе міркування Мартіна Гайдеггера: "Мислення є прапоезія, яка
передує будь-якому віршуванню, так само як і всякому поетичному в мистецтві, оскільки те виходить
при творчості в межах сфери мови" [8: 34]. Як пам’ятаємо, ранні роки життя Лариса Косач-Квітка
провела на Волині, насамперед Звягельщині на Житомирщині, набувши знань про побут, цінності,
вірування, легенди, казки, забобони та ін. селян й міщан цього краю. Велике значення для світогляду
майбутньої письменниці мало й захоплення батьків і родини Драгоманових українською культурою,
фольклором й обрядами, декоративно-прикладним мистецтвом. Юна панночка частіше спілкувалася із
простим людом, ніж із представниками "високоповажного панства", пишаючись своєю вишитою
сорочечкою й народним вбранням (треба звернути увагу на кількість фотографій, на яких Ларису Косач
бачимо в українському народному костюмі). Так сформувалась неповторність її світогляду й авторського
художнього мислення, в якому естезис ніби "йшов рука об руку" з міфопоезисом.
Звичайно, коли говоримо про художнє мислення при "означенні стилістичних особливостей
художньої культури певної епохи (наприклад, готики, ренесансу, бароко, класицизму), які
обумовлюються низкою причин: світоглядними орієнтаціями і переконаннями людей конкретноісторичної групи, їх естетичними ідеалами й смаками, матеріальним добробутом та багато чим іншим"
[9: 66], йдеться про складову, що розроблялася, насамперед, під впливом запитів та цінностей елітарних
прошарків суспільства. На маргінесах при цьому залишаються напрацювання інших прошарків
конкретної спільноти, які не мали статусу привілегійованих. Хоча у останніх теж відбувалася розробка
естетичних ідеалів, цінностей тощо в житті, діяльності, творчості. Враховуючи, що українство тривалий
час не було панівною соціальною групою ані на європейських теренах, ані у межах державних утворень,
зазнаючи полонізації чи русифікації, його "голос" яскраво "звучав", насамперед, в народних піснях чи
танцях, декоративно-прикладному мистецтві, легендах і переказах, казках та міфах, забобонах і
демонологічних уявленнях. Українство, якщо зважати на такий пласт його напрацювань, належить до
"естетизованих" культур світу, і це означає, що спільнота традиційно підтримувала і підтримує
особистостей з "розвинутим естетичним началом в системі життєвих цінностей" [9: 108], що знаходить
реалізацію в їхньому мисленні і діяльності.
Прикметною іншою його особливістю постає тяжіння до міфопоезису. В історично-культурному
ракурсі міфом і народною міфотворчістю в сприйнятті та оцінці світу, явищ і процесів, в тому числі
соціальної дійсності, пропонується своєрідна "образно-понятійна сітка", інологіка чи "а-логіка",
наслідком яких стає поява "альтернативної реальності і альтернативної історії" [10: 40–41]. Що у людей
різниться мотивація вчинків та логіка дій у залежності від опертя на прагматику й обґрунтування
розумом або почуттями, помічала й сама Леся Українка, розрізняючи "логіку розуму" та "логіку
почуттів" [11: 263]. Як видається, її інтерес до останньої зумовлювався зацікавленням культурною
спадщиною українства, передусім тим, що вирізняло його з-поміж інших народів, але стало швидко
втрачатися через зміну способу життя з ХІХ ст. Проте у такому випадку зауважимо, що цінність для
великої історично-конкретної групи людей "логіки почуттів" може свідчити про важливість для них
стратегії художнього мислення, і, як наслідок, негативного ставлення до "зневажання відчуттєвопочуттєвого компонента людської природи" [9: 112]. Сформований у XVIII ст. на теренах Європи проект
Просвітництва із його націленістю на техніцизм і особливу шанобу до природничих наук, дискурс й
прославляння розсудку, меркантилізм і нігілізм, ще не встиг вагомо вплинути у XIX ст. на світогляд,
цінності і побут волинських селян й мешканців невеликих міст, у них не було й підстав сильно
захоплюватися здобутками античної культури. Тому їм не була притаманна тоді й надмірна
раціоналізація мислення, що "має одним із своїх наслідків обезцінення традиції та збіднення життєвого
світу" [9: 111]. Їхні ціннісні орієнтації, як видається, були співзвучними до життєвих запитів самої
Лариси Косач-Квітки. Крім того, проект Просвітництва популяризував пієтет до дискурсу, абстрактнопонятійного мислення, але стимулював знецінення чуттєвого компонента людського життя: "Культ ratio,
примат техніки, сцієнтизм не наснажують і не розвивають людську чуттєвість на засадах гармонії" [10; 9:
110]. Письменницею, як видається, така тенденція була помічена й викликала перестороги. З цієї
причини наприкінці життя, а вона чітко усвідомлювала наближення його фіналу, миткиня й звертається
до досвіду ранніх років свого життя, результатом чого стає поява незвичної драми-феєрії. А ще варто
пригадати її інтерес до східних культур, зокрема Індії, Персії, Далекого Сходу. Треба вказати, що йдеться
насамперед про "групи, що прагнуть на засадах гармонії організовувати і предметне оточення, й
середовище буття, …і навіть, внутрішній світ людини" [9: 109]. Українська письменниця переймалася
проблемою пошуку гармонії у людському житті, тобто естезис був прикметною рисою її світогляду.
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Тому треба враховувати, як видається, міфологію й традиції краю, в якому письменниця народилася й
проживала дитиною, як краю незвичного, таємничого (у прямому значенні слова) – місця, що мало
давню назву "Чортового лісу" чи "Чорного лісу". Залишки древнього лісу можна розгледіти навіть у XVI
ст. на карті Себастьяна Мюнстера в його "Космографії" [12: 37]. Тут зберігалися досить тривко культурні
релікти, коли йдеться про елементи духовної культури дохристиянського періоду. А ще треба брати до
уваги щире захоплення миткині культурною спадщиною українства та її прагнення зберегти останню для
наступних поколінь. Варто звернути увагу, що Леся Українка записувала не тільки слова, а навіть
"мотиви" пісень, вважаючи їх цінними для кращого розуміння тексту і мелодії пісні і подальшого
дослідження зібраного нею матеріалу, бо "матеріал настільки цікавий, що варто б їх науково обробити" і
"по мотивах обрядових пісень можна уважати часом, наскільки є стародавня яка пісня" [13: 29]. Це
свідчить не тільки про зацікавленість нею фольклором, а й шанобливе ставлення до української культури
загалом і культурної спадщини Волині й Полісся зокрема – побуту, світогляду й вірувань, міфології, а
також й її прагнення спонукати дослідників до їх копіткого вивчення.
Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Тому треба враховувати, що
напрацьовані Лесею Українкою матеріали мають не лише музикознавчий, фольклорний, етнографічний,
а й етико-естетичний й культурологічний сенс. І ще необхідно зважати на її так звані незакінчені твори,
зокрема: "Про козаків", "Замітки з приводу статті ''Політика і етика" та ін. Вони потребують повернення
із маргінесів дослідницького інтересу при спробі реконструкції світоглядних уявлень і ціннісних
орієнтацій письменниці. Лише при поглибленому аналізі ролі гілозоїзму, як світоглядної позиції, можна
зрозуміти органічну єдність міфологічного й естетичного компонентів у фабулі, сюжеті її драми-феєрії
"Лісова пісня".
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Полищук Е. П. Мифопоэзис и эстезис в творчестве художника: феномен Леси Украинки.
Рассмотрены истоки своеобразия в художественном мышлении известной украинской писательницы
Леси Украинки и его характерные черты. Мифопоэзис в драме-феерии "Лесная песня" позволил указать
на него как важнейшую черту мировоззрения и мышления писательницы. Рассмотрена роль ранних лет
ее жизни, проведенных среди мещан и крестьян Волыни как представителя состоятельных людей, и
указано, что благодаря этому Лариса Косач, известная под псевдонимом Леси Украинки, смогла
постичь культурное наследие украинского народа и его эстетическую традицию, ценности, идеалы и
т.д. Кроме того, она заинтересовалась народным искусством, а еще мифологией и фольклором, бытом
и обрядами Волыни и Полесья как регионов Украины, став их хорошим знатоком. Об этом
свидетельствует, например, осуществлённое ею в художественном произведении точное описание
редкого природного явления, которое на Волыни и Полесье называется Перелесником. Кроме того, в
статье утверждается о влиянии идей гилозоизма на мировоззрение, мышление и эстетические
стимулы творчества писательницы, как показывает рассмотрение авторского текста и фабулы ее
драмы-феерии "Лесная песня". При анализе такого явления как "эстетика чудесного" в данном
исследовании проанализирована также связь эстетического и мифологического моментов в этом
художественном произведении.
Ключевые слова: Леся Украинка, культурное наследие, "эстетика чудесного", художественное
мышление, эстетическая традиция, мифопоэтическое мировоззрение, ценности, гилозоизм, мифология.
Polishchuk О. P. The Aesthetic and Mythological Components in the Creative Heritage of the Artist: the
Phenomenon of Lesya Ukrainka.
The research deals with the origins of artistic thinking by Lesia Ukrainka and its most characteristic features.
The key material of the research deals with a special literary work, known as drama-fairy "Forest Song" by this
famous Ukrainian writer. Discourse analysis is used as the scientific method. The results obtained that the
author's inspiration from myth in this drama makes it possible to point out it as the important feature of the
writer's outlook and thinking. The article considers the role of the early years in the life of this person as a
prosperous young woman who was conducted among the townspeople and peasants of Volhynia and stated that
due to Larisa Kosach, who is known under the pseudonym Lesya Ukrainka, joined the cultural heritage of the
Ukrainian people and their aesthetic tradition, values, ideals, etc. In addition, she became interested in
Ukrainian folk art, as well as mythology and folklore, life and customs of Volhynia and Polissya as Ukrainian
regions, becoming their good connoisseur. This is evidenced, for example, by an accurate description of a rare
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natural phenomenon, which, in Volhynia and Polissya, is called Flute. The writer shows herself as a thoughtful
researcher of the worldview, beliefs and demonological representations of the inhabitants at this Ukrainian
cultural region. The conclusions are made that the article argues about the influence of philosophical ideas of
gilozoicism on the worldview, thinking and aesthetic impulses of the writer's work, as evidenced by the author's
text and the plot of her drama-fiction "Forest Song". In this study a phenomenon of "aesthetics of the
miraculous" is analysed. The connection between the aesthetic and mythological moments of this artistic work is
analysed too.
Key words: Lesya Ukrainka, cultural heritage, "aesthetics of the miraculous", artistic thinking, aesthetic
tradition, mythopoetic worldview, gilozoicism, values, mythology.
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МІФОТВОРЧІСТЬ В КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ: ДО ПИТАННЯ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ
ПРОБЛЕМИ
Здійснено аналіз феномену міфотворчості, що відбувається в сучасній комунікації завдяки популярній
літературі, кіномистецтву та анімації тощо. На основі розгляду змістового насичення таких понять,
як "міфологізація", "деміфологізація", "міфологія" та "міфізація", автор дійшов думки, що вони
фіксують неоднакові явища при створенні чи поширенні міфів, в тому числі й новітніх міфів, які широко
представленні в сучасному комунікативному просторі завдяки ЗМІ, рекламі, масовій культурі та
популярному мистецтву, політичній діяльності різних інституцій сучасного суспільства.
Запропоновано розглядати міфотворчість свідомим продукуванням, створенням з боку людини
конкретних новітніх міфів, точніше міфологем, наприклад з виробничих потреб в масовій культурі,
популярному мистецтві. Також стверджуємо, що на відміну від міфізації, міфотворчість має
позитивне значення для духовного життя сучасного суспільства.
Стверджуємо, що однією із вагомих причин існування міфотворчості є людське бажання виходити за
межі повсякденності, щоб уникнути нудьги, втоми і розважитися. Ще одним важливим її стимулом є
прагнення відійти, хоча б на деякий час, від логіки утилітаризму, меркантилізму, яка активно
пропагується в сучасному суспільстві.
Ключові слова: новітній міф, міфотворчість, міфологізація, комунікативний простір, суспільна
свідомість.
Актуальність теми дослідження. Поняття "міфотворчість", незважаючи на його вжиток у сучасній
науковій літературі, ще не отримало однозначного трактування. Це пояснюється передусім тим, що цей
соціальний феномен постає об’єктом вивчення не лише філософії чи теорій масової комунікації, а й
багатьох інших наук (політології, культурології, етнографії, літературознавства тощо). У цих галузях
наукового знання, крім того, має ужиток низки понять, дотичних до міфотворчості: міфології, міфічності
і міфопоезису, міфологеми й неоміфу, що актуалізує необхідність його дослідження у міждициплінарній
площині. А ще про необхідність його ґрунтовного аналізу свідчить й відсутність представленості
зазначеного поняття у більшості фахових словниках за вказаними науковими напрямами. Крім того,
фіксується декілька теоретичних позицій у його розумінні. Цим й зумовлюється потреба звернення до
розгляду як змістового наповнення даного поняття, так і специфіки міфотворчості у сучасному
комунікативному просторі, враховуючи потужний вплив новітніх міфів, продукованих ЗМІ, рекламою,
соціальними комунікаціями і блогосферою, популярною літературою і кінематографом.
Мета дослідження полягає у спробі розлогого аналізу поняття міфотворчості задля обґрунтування
його цінності при розгляді засад створення новітнього міфу (міфологеми) у сучасній рекламній практиці
й ЗМІ.
Ступінь розробленості проблеми. Серед досліджень сучасного соціального міфу, особливостей його
продукування різними засобами і причин широкого поширення треба зазначити, передусім,
напрацювання: Р. Барта [1], О. Бондар [2], Л. Воєводіної [3], Н. Воронової [4], В. Дубіцької [5],
Е. Кассірера [6], О. Поліщук [7], Р. Сапенької [8] та ін. На погляд О. Бондар, міфотворення в сучасному
суспільстві стало засобом керування комунікацією соціальних суб’єктів через використання
міфологічних образів або певного сюжету в комунікативному акті для розв’язання соціально важливого
завдання [2]. Як вважає Р. Сапенько, підґрунтям кожного міфу, а новітній не є виключенням, виступає
словесно окреслена в ньому історія, і зв’язок міфологізованої та естетичної свідомості відбувається через
їх спільну перцептивну базу, зумовлену універсально-смисловим сприйняттям мови [8: 55–56]. Як
наголошує В. Дубіцька, в наш час міф став вже не стільки засобом пізнання, розуміння і переживання
людьми невідомого у світі, він сьогодні набуває часто вагомої ролі при прагненні "осмислення потоку
життя", і це необхідно враховувати при розгляді причин теперішньої затребуваності міфу в соціумі. "Це
надзвичайно важливо, оскільки в сучасній літературі ''міфологічне'' часто стає синонімом неправдивого,
ілюзорного і тільки", – зазначає дослідниця [5: 120]. Затребуваність новітніх міфів, наприклад, в масовій
літературі чи кіно, як вказує О. Поліщук, полягає не тільки у розвазі від міфу, а й "отриманні естетичної
насолоди від зустрічі із ним…" [7: 62]. Крім того, вона зазначає таку причину створення новітніх міфів,
як появу альтернативної історії чи альтернативної реальності, коли виникає незвична ситуація:
створюється "альтернативна історія, в яку віриться охочіше, ніж у реальні проблеми й події" [7: 61].
Проте проблема відмінності явищ міфотворчості й міфізації ще не належно осмислена в сучасній
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філософській науці, що й зумовлює необхідність їх поглибленого аналізу.
Виклад основного матеріалу. Необхідно вказати, насамперед, на неоднозначність розуміння
міфотворчості, як процесу, та оцінки його результатів з боку різних гуманітарних і соціальних наук.
Так, у "Великому тлумачному словнику української мови" воно трактоване доволі широко, а саме: як
"створення міфів" [9: 533]. Однак у цьому контексті, як варто наголосити, поза увагою залишаються
суб’єкти міфотворчості, особливо в сучасних умовах, та інструменти її здійснення. А це не дає змоги
встановлення мети подібної соціальної діяльності з боку конкретно-історичних спільнот, суспільних
інституцій, професійних груп та ін.
Міфологія у "Філософському словнику" (автори видання – І. Андрущенко, О. Вусатюк, С. Лінецький
та О. Шуба) розглядається процесом створення міфів у суспільстві, крізь призму якої й подається
тлумачення поняття міфотворчості, як створення благоговійних, сакралізованих образів провідних сторін
суспільного життя (держави, конкретної форми влади, власності, ринку, нації та ін.) [11: 564–565]. Як
бачимо, тут акцентується, передусім, увага на позаісторичності цього соціального феноменy, оскільки
визнається його існування протягом дуже тривалого часу в культурі й духовному житті людства. А ще
бачимо акцент на тому, що міфотворчість має цілком усвідомлений і прагматичний сенс для людини, що
реалізовує соціальні, ідеологічні і, можливо, економічні чи політичні інтереси якоїсь соціальної групи
(прошарку).
Звертається до міфотворчості й В. Скуратівський, розглядаючи її в контексті природи й значення
архаїчного міфу, міфологічного мислення. Треба зазначити, що ним вживається й поняття міфологізації,
коли він розглядає розвиток сучасних наук, гуманітарних і природничих, стверджуючи про їх "своєрідну
міфологізацію своїх проблем і предметів". Зокрема він стверджує, що сучасна фізика проявляє інтерес до
деяких архаїчних сюжетів прадавньої космології, а окремі філософи, історики чи соціологи в творчості
"свої зовні об’єктивні наукові побудови парадоксально поєднують з міфотворчістю різної інтенсивності".
Як вважає український філософ, поява й широке поширення міфотворчості чи міфологізації – це
характерна риса теперішнього часу, бо цивілізація "змобілізувала величезні людські маси в індустріальні
та політичні колективи, тим самим поновила й міфологічні інтенції різних штабів" [12: 387]. Крім того,
він указує, що зараз мають поширення не тільки політичні міфи, а й міфи масової культури, тому
відбувається їх своєрідна "ритуалізація" і цьому сприяють "технічні засоби масової комунікації". Тобто,
дослідником помічено значення ЗМІ, реклами та подібного при створенні й поширенні серед сучасників
новітніх міфів або міфологем. Проте складається враження, що він уживає поняття міфотворчості і
міфологізації, ніби, синоніми. Таке враження лише посилюється, коли йдеться про "міфи другого
покоління" – новітні міфи сучасності, адже вони "породжені новітньою цивілізацією, але знов-таки на тлі
давнього міфотворення" [12: 388]. Досить наближеним до поняття міфотворчості, як видається, є ужиток
поняття міфотворення. Проте можна припустити, що останнє є більш тривалим процесом та результатом
колективної дії, а міфотворчість є, так би мовити, більш локальною та індивідуалізованою.
Вкажемо, що в контексті аналізу сучасної культури, новітнього способу соціального життя
Л. Воєводіна дає визначення міфотворчості як іманентної функції людської свідомості й способу
відтворення культури в суспільстві, а також засобу соціального конструювання реальності [3]. При
цьому міфотворчість розуміється нею, певною мірою, як деструкція соціального, оскільки вплив міфів,
на погляд дослідниці, на особистість має місце за умови відсутності точної інформації чи недостатньої
інформаційної бази, браку освіти тощо. Тому можна зробити висновок, що подолання вказаних чинників
мало б призвести до зникнення міфів із теперішньої суспільної свідомості, що наразі не спостерігається.
З таких позицій, відтак, важко пояснити феномен існування міфів (чи міфологем) у духовному житті й
символічному виробництві сучасного суспільства (політичних, релігійних, рекламно-комерційних,
художніх тощо).
Тому зазначимо, що поняття "міфотворчість" і "міфологія" співвідносяться один з одним як такі, що
позначають процес, різновид людської діяльності і результат, закріплений у суспільній свідомості. Якщо
міфотворчість позначає формування, творення міфів, то міфологія – сукупність останніх. Утім,
зазначений зв’язок не розкриває у повному обсязі характер їх співвідношення, оскільки перше явище
виступає й способом відтворення культури в суспільстві, а інше – формою суспільного світогляду. На
наш погляд, аналіз даного поняття потребує, крім того, розгляду понять, близьких чи дотичних до нього
за змістом, насамперед таких як: "міфізація", "міфологізація", "деміфологізація" та з’ясування характеру
співвідношення з ним, а ще й звернення до розгляду змістовного насичення такого явища, як міфопоезис.
Зокрема, протилежним за змістом до міфотворчості постає деміфологізація, що розуміється
здебільшого явищем, яке полягає в поясненні і раціональному переосмисленні поширеного міфу
(міфологеми), а також спільному переживанні його в "поняттях зрілої культури" [11: 565]. Наголошуючи
на плідності цієї ідеї, можемо стверджувати, що деміфологізація та міфотворчість (також і міфологізація)
постають ніби діалектично поєднаними протилежностями: створені колись міфи у процесі розвитку
суспільної свідомості, культури "осмислюються" з позицій цінності, важливості для життя конкретноісторичних груп, і, навіть, можуть згодом втратити значущість. Вони спростовуються системою
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раціональних способів пізнання чи соціальною практикою, але існування конкретного міфу не завжди
припиняється в результаті його "викриття" (він може трансформуватися у новий міф чи новітню
міфологему). Так, міф про плоску форму Землі (хоча й спростований ще понад п’ять століть тому) у
сучасній масовій культурі використовується не тільки в інтернет-ресурсах для зацікавлення і розширення
своєї аудиторії. Навпаки, на його основі виникли нові міфи (міфологеми) про віртуальність Всесвіту
(останній вважається мегаголограмою) чи паралельні Всесвіти, із якими стикається пересічний читач,
блукаючи "світовою павутиною", тобто звертаючись до інформаційного ресурсу Інтернету.
Відповідно, перед теперішнім науковим і філософським світоглядом постало незвичне завдання
спростувати такі фіктивні чи поза наукові твердження, витіснивши їх науковою картиною при поясненні
світу. Адже в комунікативному просторі ХХІ століття, особливо через появу Інтернету та мережевої
комунікації, виник феномен масового породження і поширення ненаукового знання у суспільній
свідомості.
Це може, на нашу думку, мати деструктивні наслідки, хоча б тому, що подібне не сприяє розвитку
критичності мислення у сучасної молодої людини, проте сприяє поширенню чуток і неперевіреної
інформації та ін. Як слушно вказує Н. Воронова, "міфологічно стереотипне сприйняття масовою
свідомістю тих чи інших культурних реалій (соціальних, політичних, естетичних, моральних і т.п.)
зумовлює варіативність культурних процесів у різних цивілізаційних системах" [4: 3]. Така варіативність
має дуже різні вияви й наслідки для суспільства загалом і життя його окремих груп, прошарків.
Але будь-яка стереотипність людини в сприйнятті світу, діях, оцінках або поглядах є ознакою опертя
на шаблонність мислення чи його консерватизм. Тоді породження міфів іноді стимулюється бажанням
цього уникнути, а наслідком може стати "а-логіка" людських вчинків чи ж мислення. При дослідженні
особливостей міфологізації в сучасному суспільстві й значення в ній міфопоезису О. Поліщук зауважує:
"Під а-логікою розуміємо логіку альтернативних вчинків і мотивації людського життя в протиставленні
до меркантилізму та утилітаризму. Наприклад, логіка художнього плану, як логіка вчинків художнього
персонажа, сама по собі не виступає як а-логіка, найчастіше вона просто інша від логіки вчинків людини
у повсякденному житті. Однак вона виступає стимулом для читача або глядача, можливо через
незвичність". Тобто, у міфічній площині – як результат художнього мислення автора твору, логіка
художнього плану постає "специфічною альтернативою повсякденної, шаблонної логіки вчинків масової
людини" [12: 40]. Тоді зацікавлене ставлення багатьох сучасників до художніх міфів, породжених
популярним мистецтвом й культурою, на наш погляд, є не тільки наслідком бажання людини
розважитися якоюсь "новинкою". Воно можливо виникає через прагнення людини, напевно
неусвідомлене, вийти за межі усталеності, однотипності, з одного боку, а з іншого – це протест окремих
людей від "втоми" життям, в якому меркантилізм, утилітаризм є особливо цінними для успіху в
суспільному житті. Тому при створенні новітніх міфів (міфологем) в рекламній діяльності, як видається,
враховується саме подібне прагнення сучасників. Проте комерційна реклама тяжіє, на наш погляд, до
міфізації при символічному виробництві, а соціальна реклама намагається спиратися найчастіше на
міфотворчість. Остання прагне ніби допомогти сучасникам не тільки усвідомити певну соціальну
проблему, але й намагається часто допомагати долати логіку "меркантильної людини" чи втому від
прагматичного, утилітарного ставлення до життя, в якому міжособистісне спілкування та дружні
стосунки цінуються мало.
Відтак хочеться наголосити, що в наш час міфологічний компонент суспільної свідомості й думки
став вагомим чинником для життя більшості сучасників (через вплив ЗМІ, масових комунікацій та
реклами, популярної літератури чи кіномистецтва, художньої анімації тощо).
Висновки. При спробі концептуалізації проблеми міфотворчості в сучасному комунікативному,
інформаційному просторі, як підсумок, вкажемо наступне.
1) Існує потреба термінологічного розрізнення понять: "міфотворчість", "міфотворення",
"міфологізація", "міфізація", які вживаються науковцями при розгляді творення і поширення міфів, як
архаїчних, так і новітніх. Нами пропонується звернути увагу на міфотворчість як усвідомлене
продукування з боку людини конкретних новітніх міфів, точніше міфологем, наприклад з виробничих
потреб, як це робить сучасний сценарист чи ж письменник. Тоді як міфотворення варто розглядати, на
наш погляд, досить тривалим процесом із створення низки міфів, а ще й, крім того, результатом
колективної дії. Тобто, міфотворчість має, так би мовити, більш локальний, індивідуалізований характер,
коли говоримо про витоки чи породження новітнього міфу (міфологеми). Тому коли йдеться, наприклад,
про появу останніх для рекламування товару або при створенні мистецької інновації в популярній
культурі, було б доречним вживати поняття міфотворення.
Щодо розрізнення міфотворчості і міфізації, то було б доречно звернути увагу, на нашу думку, на
позитивний чи негативний наслідок появи конкретного новітнього міфу для суспільного життя. Якщо він
створений для розваги, гри і не має негативних наслідків для людського життя, тоді варто уживати, на
наш погляд, поняття міфотворчості. Коли ж має місце будь-яка соціальна деструкція, негативний
наслідок – мова йде, як вважаємо, про явище міфізації у суспільному житті, коли при символічному
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виробництві створюється міфологеми (чи ж ідеологема), яка нав’язується громадській думці при
комунікації.
2) Створення новітніх міфів (міфологем) та їх масове поширення у ЗМІ, рекламі або популярній
літературі й кінематографі, на наш погляд, понижує "поріг адекватності" при сприйнятті повідомлень та
різних інформаційних потоків, циркулюючих в теперішньому суспільстві. На наш погляд, це не сприяє
критичності мислення у багатьох сучасників. Крім того, міфотворчість та міфізація у теперішньому
комунікативному просторі стають все більш різноманітними за вираженням, оскільки не тільки
спілкування у мережевих спільнотах чи "просторі Нета" є джерелом появи або ж засобом швидкого
поширення новітніх міфів. Потужно їх зараз творить соціальна, політична і комерційна реклама, маючи
широкі можливості до поширення такого незвичного продукту при символічному виробництві сучасного
соціуму (особливо завдяки такому носію як телебачення чи Інтернет-ресурс).
3) Відтак, перспективу подальших досліджень має складати копітке вивчення сучасною
філософською думкою, зокрема, і гуманітаристикою, в цілому, проблеми ролі рекламної міфізації для
суспільства ХХІ століття. А також існує, на наш погляд, необхідність аналізу рекламної міфотворчості,
коли мова йде про соціальну рекламу (наприклад в нашій країні це необхідно для популяризації
захисників Вітчизни від зовнішньої агресії). Крім того, вбачаємо необхідність розгляду значущості цих
явищ в комунікації, світогляді, цінностях чи ціннісних орієнтаціях сучасного суспільства.
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Слюсар Н. В. Мифотворчество в коммуникативном пространстве: к вопросу концептуализации
проблемы.
Осуществлен анализ феномена мифотворчества, что происходит в современной коммуникации
благодаря популярной литературе, киноискусству, анимации и т.п. На основе рассмотрения
содержательного насыщения таких понятий, как "мифологизация", "демифологизация", "мифология" и
"мифизация", автор пришел к мысли, что они фиксируют неодинаковые явления при создании или
распространении мифов, в том числе и новейших мифов, которые широко представлены в современном
коммуникативном пространстве благодаря СМИ, рекламе, массовой культуре и популярному искусству,
политической деятельности различных институтов современного общества.
Предложено рассматривать мифотворчество сознательным производством, созданием со стороны
человека конкретных новейших мифов, точнее мифологем, например, из производственных
потребностей в массовой культуре, популярном искусстве. Также утверждаем, что в отличие от
мифизации, мифотворчество имеет положительное значение для духовной жизни современного
общества.
Утверждаем, что одной из весомых причин существования мифотворчества это человеческое желание
выходить за пределы повседневности, чтобы избежать скуки, усталости и развлечься. Еще одним
важным ее стимулом является стремление отойти, хотя бы на время, от логики утилитаризма,
меркантилизма, которая активно пропагандируется в современном обществе.
Ключевые слова: новейший миф, мифотворчество, мифологизация, коммуникативное пространство,
общественное сознание.
Slyusar M. V. Mythmaking in the Communicative Space: To the Issue of Conceptualizing the Problem.
The analysis of the phenomenon of mythmaking, which takes place in modern communication due to popular
literature, cinema and animation, etc., is analyzed. Based on the consideration of content saturation of concepts
such as "mythologization", "demythologization", "mythology" and "mythization", the author came to the
conclusion that they capture unequal phenomena when creating or spreading myths, including the most recent
myths that are widely represented in the modern communicative space through mass media, advertising, mass
culture and popular art, political activities of various institutions of modern society.
It is proposed to consider mythmaking by conscious production, creation by the person of specific newest myths,
more precisely mythological, for example, from the production needs in mass culture, popular art. We also
argue that, unlike mythology, mythmaking has a positive impact on the spiritual life of modern society.
We argue that one of the most important reasons for the existence of mythmaking is the human desire to go
beyond the limits of everyday life, to avoid boredom, fatigue and fun. Another important incentive is the desire to
withdraw, at least for some time, from the logic of utilitarianism, mercantilism, which is actively promoted in
modern society.
Key words: modern myth, myth-making, mythologization, information space, social consciousness.
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ХРИСТОЛОГІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ У ВЧЕННЯХ ЛЮТЕРАНСЬКОЇ ТА ЦВІНГЛІАНСЬКОЇ
ТЕЧІЯХ
У статті досліджено основні положення христологічних доктрин лютеранства та цвінгліанства,
важливо відзначити їх вплив на подальшу розбудову вчення про Ісуса Христа в межах інших течій
раннього протестантизму. Доведено, що головним джерелом лютеранської христології є доктрина
виправдання вірою, яка розкриває сотеріологію протестантизму. У цвінгліанстві вчення про Ісуса
Христа перебуває у площині сотеріології, яка має христоцентричну спрямованість, та концепції
передвизначеності.
Ключові слова: христологія, сотеріологія, есхатологія, лютеранство, цвінгліанство, протестантизм,
тріадологія.
Постановка проблеми. Ключові положення ранньохристиянської христології знайшли відображення
у систематизованому теологічному вченні про особу Ісуса Христа Римо-Католицької і Православної
церков. Однак, в умовах реформаційних процесів у Європі та формування капіталістичних відносин,
основні положення христології були трансформовані під теологію протестантизму, який охоплює значну
кількість самостійних віросповідань. Зауважимо, що теологія ранньопротестантських течій у лаконічній
формі ґрунтувалася на двох загальних постулатах: 1) Джерело віри – Святе Письмо (святоотцівська
богословська спадщина була відкинута або спростована у процесі дискусій); 2) Спасіння людини
залежить лише від віри (заперечується значення ритуалів та добрих справ). Це зумовило домінування у
протестантизмі, на противагу догматичній теології католицизму і православ'я, історико-критичного
способу мислення, в межах якого мислителі з обережністю ставилися до традиції та досвіду.
Аналіз наукових досліджень і публікацій. Христологія, як феномен духовних надбань суспільства,
містить складний комплексний характер аналізу трансформації його провідних компонентів. На перший
погляд, предмет роботи достатньо відомий і досліджений у світовій історіографії. Зарубіжна та
вітчизняна наука накопичили великий фактичний матеріал, присвячений різним питанням христології,
які становлять основу сучасного вивчення християнських конфесій. Однак, здебільшого в представлених
працях особа Ісуса Христа піддається численним богословським тлумаченням. Натомість, релігієзнавчий
аналіз христологічної доктрини в царині історії релігії, філософії та богослов'я досі не здійснювався.
Певні спроби осягнути цей феномен та його історію зробили лише історики філософії.
Метою статті є відмежування у протестантських догматичних системах конфесійних форм
христології. Більшість протестантів поділяють загальнохристиянські положення про тріадологію й Ісуса
Христа як Боголюдину, однак заперечують католицький підхід до осмислення тайни Ісуса Христа. Інші
протестантські теологи поділяють христологічну доктрину антитринітаріїв, які вважають, що Христос за
своєю природою не є Божественною Істотою, але піднесений до стану Божественності Отцем.
Виклад
основного
матеріалу.
Окреслюючи
передумови
становлення
христології
ранньопротестантських течій, зауважимо, що її розвиток пройшов через трансформацією світоглядноморальних цінностей періоду Реформації у Західній Європі. У висвітленні Реформації В. Нічик відзначає
головні особливості цього руху, який: "1) має масовий антифеодальний характер; 2) здійснює свої
секуляризаційні завдання під гаслами боротьби за істинну віру; 3) ідеалізує й намагається відродити
первісне християнство через організацію громад, заснованих на засадах рівності, братерства, любові до
ближнього; 4) підносить індивідуально-духовне начало в людині, якому протиставляє матеріальний
тілесний світ зла, розуміючи під ним феодальне суспільство його моральні й соціальні вади" [1: 69].
Беззаперечно, всі ці ознаки потрібно розглядати в єдності.
У межах протестантизму Реформація представлена двома формами – магістерська та радикальна. До
першої С. Головащенко відносить лютеранство, кальвінізм, цвінгліанство та армініанство, натомість до
другої – анабаптизм, пієтизм і ранній баптизм [2: 175]. Авторську класифікацію радикальної Реформації
пропонує С. Санніков, виокремлюючи три напрямки: 1) містичний (Т. Мюнцер); 2) раціоналістичний або
антитринітарний (Ф. Социн, М. Сервет); 3) центристський (анабаптизм, меннонізм) [3: 231–237].
Зважаючи на інституційно-організаційні виміри раннього протестантизму, відзначимо у контексті
методології конфесійні особливості христологічних систем, які вибудовувалися на різних основах.
На підставі цього слід зробити висновок, що христологія ранньопротестантських течій має як спільні
ознаки, так і особливості. Відзначимо, що представники раннього протестантизму в ученні про Ісуса
Христа акцентували увагу на сотеріологічному аспекті, який знайшов відображення у посланнях
© Соколовський О. Л., 2018
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апостолів Петра і Павла. На нашу думку, такий підхід у протестантизмі зумовлений кардинальним
переосмисленням сенсу земного буття, коли людина мусить постійно самовдосконалюватися і
вирішувати земні проблеми через служіння Богу. Тому в нашому дослідженні ми будемо звертати
особливу увагу на сотеріологічні ідеї в христологічному контексті.
Аналіз христологічних концепцій ранньопротестантських течій ми розпочнемо з лютеранства і
поглядів Мартіна Лютера на особу Ісуса Христа. Традиційно в релігієзнавстві безпосереднім початком
Реформації
вважають
протест
М. Лютера
проти
продажі
індульгенцій
католицькими
священнослужителями та публікацію 95-ти тез. Христологічна доктрина німецького реформатора
ґрунтувалася на постановах Вселенських соборів про особу Ісуса Христа. Наведемо головні положення
христології Лютера, відображені в тезисному документі: "Син Божий рівний й єдиносущий Отцю, Він
істинний Бог, не лише за ім'ям, усиновленням чи особливою милістю, але й за сутністю і природою... Ми
віруємо, що вічний Син вічного Отця став Сином Людським... Наш Господь Ісус Христос мав душу з
розумом і тіло з відчуттями… Ми визнаємо, що в Ісусові Христі було дві природи – Божественна й
людська; ці дві природи були так з'єднані в одній Особистості, що ми поклоняємося одному Христу, а не
двом… Ми не вчимо, що Божественна природа в Христі страждала, і що Христос за Своєю людською
природою присутній у кожному місці. Ми не думаємо, що тіло Христа перестало бути справжнім після
Його прославлення або що Він обожнився так, що усунув Свої якості, що стосуються тіла й душі, і став
повністю Божественним за природою та однієї тільки сутністю" [4: 134].
Як ми зауважували, вже в доктрині про виправдання вірою у контексті роздумів про спасіння людини
М. Лютер вкладає новий зміст у викупну смерть Христа через "вчинення правосуддя". Сотеріологія
німецького реформатора, яка базувалася на Посланні до римлян апостола Павла, визначала три кроки на
шляху до спасіння: 1) людина рятується лише вірою; 2) набуття віри можливе через милість Бога;
3) єдиним авторитетом віри є Святе Письмо.
Однак, на відміну від католиків і православних, лютеранство запропонувало незвичайне осмислення
процесу Втілення Христа, яке визначило всю подальшу спрямованість протестантської теології.
Незважаючи на критику католицької теології загалом, і сотеріології зокрема, лютеранство, в особі
М. Лютера, використало концепцію заслуги та компенсації Ансельма Кентерберійського для побудови
власної сотеріології. При порівняння двох учень, можна чітко простежити їх концептуальний зв'язок.
Згідно з Ансельмом, Бог не може повернути людину до первозданного стану без задоволення з боку
грішника – сатисфакції. Справедливість Бога вимагає від людини конкретних вчинків, які відшкодують
Його гідність, підважену гріхами людини. Людина привносить певний надлишок, компенсуючи саму
образу, заподіяну фактом ушкодження своєї сутності. Ансельм вважає гріховний вчинок не значущим
для людини, однак щодо Бога він є порушенням Його волі. Кентерберійський запропонував і шляхи
спокутування людиною своєї образи перед Богом: 1) покарання; 2) вблаготворення добрими справи. На
думку Ансельма Кентерберійського, покарання не залучить людину до блаженства, адже гідність Бога
відновиться без згоди творіння, що суперечить божественному замислу. Бог обирає інший шлях. Якщо
гріх є сильною образою Бога, тоді відшкодування має перевищувати саму провину. Однак, нескінченість
не може бути перевищеною людиною через її природу, тому такий акт може здійснити лише
Боголюдина. Смерть Ісуса була добровільним рішенням, від якого Він не відмовився і яка задовольнила
Бога. Таким чином, Ансельм Кентерберійський заперечував спасіння як швидкоплинну подію, натомість
стверджуючи, що сотеріологічне значення має все земне життя Христа.
Подібно до концепції Кентерберійського, Лютер також визначає два способи спокути: 1) прощення;
2) зараховування віри в праведність. Таким чином, виправдання можна трактувати як діяння Боже, яким
Він знімає з віруючого осуд і звільняє його від вини та приписує Христову доброчинність. Однак,
концепція виправдання зазнала у подальшому трансформації, і, якщо, в ранній інтерпретації, будь-яка
людина за власним бажанням могла врятуватися [5: 120], то пізніше все залежало від віри людини.
Зазначимо, який зміст вкладав Лютер у поняття "віра": 1) віра має лише індивідуальний характер;
2) впевненість у Божественному зобов'язанні; 3) єдність людини з Христом. При цьому віра має
виражатися у вчинках, що є свідченням з'єднання з Христом [5: 124–130]. Особливу увагу Лютер звертає
на співвідношення віри та вчинків. На його думку, саме діяння людини є результатом віри. Порівнюючи
розуміння віри Томою Аквінським і Мартіном Лютером, стає очевидна їх відмінність. Поняття віри в
Аквіната пов'язане безпосередньо із Богом, натомість лютеранське осмислення має христологічний
характер. Подібний процес обумовлений тим, що віра поєднує людину з Христом та виконання Богом
Свого зобов'язання перед нею, свідченням чого стало Перше пришестя Христа.
На відмінну від Ансельма Кентерберійського, Лютер показав в особі розп'ятого Христа,
послуговуючись філософським предикатом непізнаванності й трансцендентності Бога, справжнього Бога.
Головна ідея зводилася до того, що Бог як Справедливий Суддя повинен покарати людину за її гріхи.
Однак, через свою любов до людства Він віддає на страту Свого Сина, Який повинен сплатити викуп за
провину Адама. Син Божий проходить шлях від Боговтілення до Воскресіння приносячи Себе в жертву
Отцю за гріхи людей, отримуючи Божественне прощення як винагороду за страждання. Підтвердження
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цієї гіпотези Лютер знаходить у Святому Письмі: "Христос відкупив нас від прокляття Закону, ставши за
нас прокляттям, бо написано: Проклят усякий, хто висить на дереві" (Галатів 3:13). Таким чином, в
інтерпретації лютеранства, Христове Відкуплення виправдовує людину і переносить проблему на Бога.
Цей принцип дістав назву solagratia "лише милість", який Лютер запозичив у апостола Павла [2: 183].
Тому доктрина виправдання у лютеранстві зорієнтована на спасіння, що можливе лише через милість, й
це історично наперед визначено.
Людина, за вченням лютеранства, після розп'яття Христа залишалася гріховною, однак, Бог пробачив
її сутність. Лютер переконував, що людина, яку Христос не зміг змінити, не потребує нових зусиль:
"Якщо ти віриш у ці фундаментальні істини християнства, що Ісус звершив для тебе особисто, то цього
достатньо для спасіння" [6: 70]. На його думку, людина лише тоді починає вірити в Христа, коли бачить
у Ньому своє спасіння. Таким чином, правдива віра в Христа підносить Його до власної екзистенції.
Христове Відкуплення сталося заради спасіння людини, який вона може прийняти лише на основі віри:
"Віра є Божественна справа в нас, яка змінює і відроджує нас, умертвляючи в нас стародавнього Адама,
вона робить нас зовсім іншими людьми по серцю, розуму, почуттю..." [7: 237–238]. Ця теза є свідченням
трансформації світоглядних поглядів Лютера. Якщо у доктрині виправдання вірою він наголошував на
активній діяльності людини в процесі спасіння, то у подальших працях німецький реформатор висунув
ідею, що доля людини не залежить від добрих справ, оскільки вона задарма отримує Божу милість через
віру.
Таємниця відкуплення стала причиною лютеранського переконання у нероздільній єдності в особі
Логосу Божественної і людської природи. Подібне трактування призвело до перенесення Божественної
властивості всюдисущості на людську природу. З позиції католицизму і православ'я всюдисущість
поділяється на трансцендентність та іманентність Бога. Однак, така всюдисущість, на думку Лютера,
видається парадоксом через обмеженість людського розуму, яку потрібно сприймати лише на віру.
Аналізуючи христологічні міркування лютеранства, В. Каспер зауважує на філософській спекуляції
принципом "взаємоспілкування природних властивостей" ("communicatio idiomatum"), переносячи
людські якості Христа на Божественну природу. Німецький кардинал переконаний, що вчення про
Христа призводить до повної трансформації християнської христологічної доктрини, незважаючи на те,
що "Лютер приймає давню христологію, проте розставляє у ній нові акценти. Він не порушує питання,
яким чином можна узгодити поняття Бога і людини або ким є Бог і людина. Так, всі висловлювання про
властивості Бога Лютер переносить на людську природу, яка бере участь у всюдисущості Божественної
природи. І навпаки – Божественна природа бере участь у приниженні людської природи, її стражданні та
смерті" [8: 247].
Концепція Лютера фактично спростовувала христологічні надбання святоотцівської спадщини,
оскільки заперечувала висхідну ідею поєднання Божественної і людської природи в Христі як
необхідний акт у процесі спасіння. Натомість лютеранське вчення прирівняло іпостасне з'єднання двох
природ у Христі з актом поєднання Сина Божого з гріхом. Тому, гріховна природа людини настільки
віддалила Бога від свого творіння, що лише компенсація могла відшкодувати Його честь. Завдяки
Христу, Бог змилувався над людиною, однак її гріховність не зміг змінити.
Беззаперечно, великим здобутком лютеранської христології стало визнання віри найбільшою
цінністю на шляху до спасіння людини. Нехтування вірою, залишає людину в гріховному стані, який
наперед визначає долю людини, позбавленої Божої милості. Смерть Христа заради спасіння стала даром
від Бога, яким людина нехтує.
Ставлення католицизму до доктрини Лютера виправдання вірою було викладено на Дев'ятнадцятому
Вселенському (Трідентському) соборі в "Декреті про виправдання". Відзначимо, що спеціальні комісії
собору повинні були дати науково-богословську відповідь на основі Святого Письма та праць Отців і
Вчителів Церкви на суть виправдання, не порушуючи питань жертви Христа, заслуги та відплати
[9: 345–360]. Тому "Декрет про виправдання" в шістнадцяти главах і тридцяти трьох канонах здійснює
порівняльний аналіз основних засад католицької та лютеранської христології з цього питання.
Визначимо методологічний підхід лютеранської христології у зазначеному документі: 1. Рятівний
задум Бога: безсилля пропащої людини; спокутне Діяння Христа; розподіл Спокути; 2. Здійснення цього
задуму: первинне виправдання (шлях виправдання, визначений Богом; приготування людини, в якій
беруть участь природа і благодать; природа і причини виправдання; відношення між вірою та
виправданням, особливо в протиставленні думці протестантів); стан виправдання (зростання благодаті
через добрі справи; необхідність і можливість дотримання заповідей; благодать наполегливості,
завзятості); вторинне виправдання (Таїнство примирення, відмінне від первинного виправдання при
Таїнстві Хрещення; необхідність Таїнства Примирення, бо благодать втрачається не лише через втрату
віри, але і через кожен смертний гріх); заслуга добрих діянь.
На відмінну від Лютера, який у христологічних міркуваннях абсолютизував принцип "виправдання",
інший лідер реформації Ульріх Цвінглі розвивав пневматичну проблематику в ученні про Ісуса Христа.
Різний характер христологічних доктрин протестантських богословів, на нашу думку, зумовлений
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методами тлумачення Святого Письма. Лютеранська христологія послуговується алегоричним методом
роз'яснення, властивого Олександрійській екзегетичній школі. Натомість цвінгліанство орієнтувалося на
методологію Антиохійської школи, тому крім буквально-історичної інтерпретації Святого Письма, вони
використовували споглядальний та топологічний метод екзегетики. За допомогою першого, розкривався
духовний зміст біблійного тексту, а другий метод вживався для морального повчання віруючих. Важливо
також звернути увагу, що основою формування христологічних уявлень лютеранства послужило
августинівське вчення про Христа. Христологічні погляди Цвінглі, на думку більшості дослідників,
зароджувалися під впливом ідей Томи Аквінського та Еразма Ротердамського.
Вплив різноманітних філософських та теологічних концепцій на формування релігійних поглядів
У. Цвінглі проходив впродовж 20-х рр. XVI ст. й остаточно закріпилися у програмних документах
швейцарського реформатора. Ідейні засади цвінгліанства знайшли своє відображення у "67-и тезах"
Цюріхського диспуту та праці "Про істинну та хибну віру", де Цвінглі виклав головні положення свого
вчення. Аналіз теологічних роздумів реформатора вказує на тотожність багатьох аспектів сотеріології із
лютеранським вченням, насамперед, у доктрині передвизначеності. Однак, у христологічній
проблематиці між протестантськими богословами намітилися глибокі розбіжності. Свідченням цього є
диспут між Цвінглі і Лютером протягом 1527–1528-х рр., під час якого яскраво вимальовується
христологія швейцарського реформатора. Цвінглі категорично спростовував думку Лютера про наявність
божественної властивості всюдисущості в людській природі. Причина цього заперечення була закладена
в способі іпостасного з'єднання Божественної і людської природи в Христі, які були поставлені Лютером
на один рівень. Цвінглі не погоджувався із використанням принципу "взаємоспілкування природних
властивостей", вважаючи, що він розглядає сутність як абстрактне поняття й нівелює спосіб
формулювання богословської думки. Тому, на думку швейцарського реформатора, уявлення Лютера про
людську природу, яка одночасно перебуває на небесах і землі, неодмінно призведе до докетизму 10: 84.
У христологічній доктрині Цвінглі чітко розмежовуються Божественна і людська природа Христа в
дусі середньовічної схоластики. Важливо зауважити, що в межах схоластичної теології домінувала думка
про тіло Христа, яке перебуває на небесах у визначеному місці, це дало підставу Томі Аквінському
сформулювати концепцію передвизначеності. Послуговуючись означеними свідченнями, Цвінглі
заперечував присутність божественної частки лише у людській природі Христа. Така позиція
швейцарського реформатора дозволила деяким дослідникам побачити взаємозв'язок із вченням Несторія
у межах формули Халкидонського оросу. На нашу думку, головна розбіжність христологічних поглядів
двох реформаторів полягала в осмисленні одкровення Бога. У гносеологічному аспекті Лютер
розмежовує об'явленого Бога в людському тілі ("Deus revelatus") та невідомого Бога ("Deus аbsconditus")
[10: 85–86]. На основі віршів Святого Письма: "Бо вгодно було, щоб у Нім перебувала вся повнота"
(Колосян 1:19) та "... Хто бачив Мене, той бачив Отця..." (Івана 14:9), – Лютер формулює свою
христологію: повнота Бога присутня в Ісусі не лише після Його воскресіння і вознесіння, але і з моменту
Його втілення. Такий підхід послужив роз'ясненням присутності Христа в євхаристії, який категорично
відкидався Цвінглі. Вирішальним для Лютера є не спосіб розуміння реальної присутності, але сам факт,
що визнається. Однак, наявність абсолютної єдності Христа на Тайній вечері лютеранською церквою не
пояснюється через відсутність роз'яснення у Святому Письмі. Христологічну доктрину в такому
формулюванні Цвінглі не зміг прийняти.
Пневматичний характер христології Цвінглі виражається співвідношенням Божественної та людської
природи Христа, завдяки чому Він став посередником між Богом та людьми. Перебуваючи під впливом
христоцентризму Павла і послуговуючись ідеями Томи Аквінського, протестантський теолог вважав, що
в Христі проявилася воля Бога для спасіння людства. У христологічній доктрині виразником цієї волі був
Святий Дух, Який свідчив людям про Отця, Сина і всю істину, очищав та освячував грішників, щоб
підготувати до життя в присутності Бога. Однак, на відміну від католицького чи православного
розуміння Святого Духу як Божої сили в дії, на думку реформатора, Він не змінює світу і присутній лише
в мисленні та серці людини. Святий Дух асоціюється з Христом, Який освітлює кожну людину і життя в
Христі. Таким чином, Цвінглі, на відміну від Лютера, вибудовував сотеріологію у контексті спасіння всіх
людей, а не конкретно вибраних. Головною умовою спасіння, за його вченням, було доброчинне життя.
Незважаючи на подібність поглядів цвінгліанства і лютеранства на виправдання, тлумачення цього
аспекту богословами було різним. На відмінну від Лютера, який акцентував на зобов'язаннях Бога перед
людиною, Цвінглі розглядав Писання як кодекс моральних обов'язків, головне призначення яких
наслідувати земне життя Христа [5: 141–142]. Ця думка активно розвивається у доктрині виправдання
вірою, в якій швейцарський реформатор, надає пріоритет ідеї морального оновлення над спасінням. Тому
в інтерпретації Цвінглі, Христос постає у зовнішньому моральному образі.
Важливе значення у сотеріологічному вченні Цвінглі відіграє доктрина провидіння, де спасіння
людини залежить виключно від Бога. Саме провидіння Цвінглі пояснює як форму спасіння за милістю
Бога, а не за людськими вчинками. Звідси виникає парадоксальна ситуація, яку реформатор трактує на
основі слів апостола Павла, що божественний вибір може випасти на грішну людину, яка своїми
79

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка

земними справами скомпрометувала себе перед Богом [11: 488–492]. Цвінглі був переконаний, що
спасіння людини було передвизначене Богом до її народження [11: 511].
Розходження у різних аспектах христології між Лютером і Цвінглі особливо посилилося після
твердження німецького реформатора, що таїнства це лише спосіб підтвердження віри, а й однин із
засобів донесення свідоцтва, на яке людина відповідає як на проповідь. Однак, критикуючи католицизм,
Лютер не відкинув формалізму в сотеріології, вчення про благодать і її дію на волю людини. У
результаті такого підходу, впродовж усього часу існування лютеранства, постійно можна спостерігати
зміни в їх поглядах: "Так питання про суть священства досі не вирішене в лютеранинові, після того, як
воно було поставлене в XVI ст." 12: 3. Лютер вважав, що між старозавітними символами і
новозавітними Таїнствами немає різниці, людина виправдовується лише вірою: "Усе Писання
складається з приписів і обіцянок: приписи гамують гордих, обіцянки підтримують пригнічених. Проте
було б доречним обіцянки називати таїнствами, сполученими зі символами" 13: 68.
На нашу думку, головна розбіжність поглядів протестантських реформаторів у визначенні сутності
таїнства лежить у площині вчення про взаємне спілкування властивостей. У контексті цього яскравим
прикладом є диспут між Лютером і Цвінглі про присутність Тіла Христа в Євхаристії. Лютер завжди
наголошував на єдності природ Христа, тому спілкування властивостей було реальним і чітко
визначеним. Таким чином, Христос реально присутній у Євхаристії, завдяки божественній властивості
всюдисущості в Його людській природі. Натомість Цвінглі вважав, що Тіло Христа перебуває лише на
небі, а в Євхаристії Він присутній лише в спогляданні віри. Принцип взаємного спілкування
властивостей для швейцарського реформатора відображався в образному мисленні. Головна суть
дискусійного питання полягає в тому, як потрібно осмислити обожнення людської природи в Христі,
виходячи із поглядів протестантських богословів. Якщо обожнення реальне, це призводить до
поглинання людської природи Божественною, спростовуючи єдиносущість Христа з людиною. Якщо
єдиносущість зберігається, тоді спасіння як реальне обожнення неможливе. Відповідь на це запитання ні
Лютер, ні Цвінглі не надали.
На думку Цвінглі, значення таїнства причастя у вченні Лютера зводилося в уявлення про те, що
тілесне споживання може допомогти врятувати душу людини. Святе Причастя є таїнством спокути
смертю Христовою, тому для тих, хто праведно, достойно і з вірою приймає Його, хліб − це Причастя
Тіла Христового, а чаша − Причастя Крові Христової. Тіло Христове дається, приймається і з'їдається на
Вечері лише небесним і духовним чином, а засобом цього є віра. Лютеранська церква стверджує, що
таїнство Вечері Господньої не слід зберігати, переносити, возвеличувати або робити предметом
поклоніння. У контексті тлумачення таїнства євхаристії Лютер стверджував, що хліб і вино не
перетворюються у "тіло і кров" Христа, але Він нібито присутній у таїнстві причастя. Міркування про
таїнства як загальний елемент обрядовості для душі та тіла людини є однією із фундаментальних частин
лютеранського вчення, яке було засуджене не лише різними протестантськими церквами, а й
лютеранськими послідовниками.
Висновки. Таким чином, ортодоксальна лютеранська христологія вибудовувалася на твердженні
"конечне може вмістити нескінченне" ("finitum capax infiniti"). Така антитеза визначила розвиток
протестантської христології протягом тривалого часу, при цьому особливо наголошувалося на реальності
двох Його природ. Причому ключові відмінності торкалися понятійно-категоріального апарату не лише
способу і стану їх з'єднання, а також факту взаємодії однієї природи з іншою. Протиставлення двох
христологічних систем призвело до послаблення біблійного образу земного Ісуса у протестантській
теології. У зв’язку з цим трансформація христологічної доктрини протестантизму торкнулася змін
принципу "спілкування властивостей" ("communicatio idiomatum") на концепцію "спілкування благодаті"
("communicatio gratiarum").
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Соколовский О. Л. Христологические концепции в учениях лютеранского и цвинглианского течений.
В статье исследовано основные положения христологических доктрин лютеранства и цвинглианства,
важно указать их воздействие на дальнейшее развитие учения об Иисусе Христе в рамках других
течений раннего протестантизма. Доведено, что главным источником лютеранской христологии
является доктрина оправдания верой, которая раскрывает сотериологию протестантизма. В
цвинглианстве учение об Иисусе Христе находится в плоскости сотериологии, которая
христоцентрически направлена, а также концепции предопределенности.
Ключевые слова: христология, сотериология, эсхатология, лютеранство, цвинглианство,
протестантизм, триадология.
Sokolovsky O. L. Christological Concepts in the Teachings of the Lutheran and Zwinglian Movements.
The key positions of early Christian Christology were reflected in the systematic theological doctrine of the
identity of Jesus Christ of the Roman Catholic and Orthodox churches. However, under the conditions of the
reform processes in Europe and the formation of capitalist relations, the main provisions of Christology were
transformed into the theology of Protestantism, which covers a large number of independent religions.
According to the article the theory of early Protestant currents in a concise form was based on two general
postulates: the source of faith - the Scriptures; the salvation of man depends only on faith. This led to the
domination in Protestantism, as opposed to the dogmatic theology of Catholicism and Orthodoxy, a historicalcritical way of thinking, within which thinkers were cautious about tradition and experience. In this context, it is
important to distinguish between denominational forms of Christology in Protestant dogmatic systems. Most
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Protestants share the general Christian attitudes about the triadology and Jesus Christ as a God-man, but deny
the Catholic approach to understanding the mystery of Jesus Christ. The orthodox Lutheran Christology
opposed the Calvinist statement "finitum non estcapax infiniti" to the opposite principle "finitum captain
infiniti". This antithesis defined the development of Protestant Christology for a long time, with a particular
emphasis on the reality of its two natures. Moreover, the key differences concerned the conceptual-categorical
apparatus not only with the method and the state of their connection, but also the fact of the interaction of one
nature with another. The opposition of two Christian systems led to the weakening of the biblical image of
earthly Jesus in Protestant theology. To prevent the development of such a process, scientific approaches to
balancing the state of increase and the decline of Christ, which provoked acute Christological discussions, were
used. In this regard, the transformation of the Christian doctrine of Protestantism affected the changes in the
principle of "communicating properties" to the concept of "communion of grace".
Key words: Christology, Soteriology, eschatology, Lutheranism, Zwinglianism, Protestantism, triadology.
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ФІЛОСОФСЬКИЙ ДИСКУРС СВІТУ ТВАРИНИ М. ХАЙДЕГГЕРА
У статті здійснено філософську рефлексію світу тварини у курсі лекцій 1929–1930 рр. М. Хайдеггера.
Визначено, що його феноменологічно-екзистенціалістський аналіз тварини розкриває її навколишнє
середовище через тезис ''тварина бідна у світі (weltam)'', що реалізується у негативний спосіб через
позбавлення, а властивий їй спосіб буття розуміється як заціпеніння (Benommenheit) і є умовою
поведінки. Онтологічний статус тварини усвідомлюється ним як відкритість без розкриття.
Ключові слова: М. Хайдеггер, феноменологія тварини, ''тварина бідна у світі'', заціпеніння, відкритість
без розкриття.
Постановка проблеми. Філософія другої половини ХХ ст. поступово відмовляється від пріоритету
стратегії, за якою людина вважається домінантою у дослідницьких методологіях, що власне згодом
оприявнюється у кризі антропоцентричного мислення. До того ж спонукою до перегляду питання про
людину стали артикуляційні процеси, котрі відсікали сферу природного (первинна артикуляція) або
накладали заборону на будь-які трансцендентні пояснення (вторинна артикуляція). Констатація і розуміння
того, що ''людина – це ім’я серії процедур, що виникли внаслідок переконфігурацій диспозитивів знання і
влади'' [1: 199] актуалізує вимогу філософського переосмислення біному людина / тварина. Рухома
відмінність останнього зумовлює втрату ним статусу універсального принципу розмежування простору,
водночас констатуючи нагальність осмислення низки інших проблем, зокрема метафізичних засад статусу
й ролі тварин. Варто наголосити, що друга половина ХХ ст. акцентувала проблему тварини настільки, що
попередні здобутки не змогли в повній мірі задовольнити запити і дати ґрунтовні відповіді тогочасним
викликам.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Світ тварин стає предметом філософської рефлексії
М. Хайдеггера під час прочитання лекцій під загальною назвою ''Основні поняття метафізики. Світ –
Кінечність – Самотність'' у зимовому семестрі 1929–1930 рр. у Фрайбурзькому університеті. У предметне
поле його дослідження для всебічного аналізу втрапляють різні живі організми: амеба, інфузорія, муха,
бджола, нічний метелик, черви, кроти, ящірки, риби, морські їжаки, білки, птахи і домашні тварини,
зокрема собаки. Хайдеггерівський дискурс тварини, з одного боку, став засадничим для праць тих
філософів, які прагнуть після ''смерті Бога'' і падіння метафізичного гуманізму повернути визначення і
значення людини, протиставляючи її тварині, а з іншого, він вагомий для тих, хто намагається осмислити
відношення, етику, політику й онтологію у неатропоцентричних або транс-, або пост-гуманістичних
термінах. Висловлені ним думки отримали наступний розвиток у працях Д. Агамбена, Ж. Батия,
Ж. Дельоза, Ж. Дерріди, Ф. Гваттарі, С. Елден, Ж.-Л. Нансі, М. Каларко, К. Корсгард, А. Клері, Е. Левінаса,
Т. Рігана, Ж. Сімондона, П. Сінгера, М. Фуко, що зумовило виникнення самостійної філософської
дисципліни – animal philosophy (у дослівному перекладі – філософія тварин, хоча, як зазначає О. Гомілко,
''дана проблематика у нас відсутня, а відповідно, і її термінологія'' [2: 262]). Антропологізація тварини
помножена на деконструвістський аналіз обґрунтували введення поняття, що фіксує специфічні взаємини
людини і тварини – ''буття з тваринами'' (being with animals) (Ж. Дерріда). Зміна етичних засад у відношенні
до тварини, феноменологічний досвід розуміння її як Іншого, а подекуди олюднення (humanisation) тварини
сприяють перетворенню проблем світу тварин у самодостатній предмет філософської рефлексії. Право на
життя і право не страждати стають максимою у відношенні людини до тварини.
Мета статті – філософська рефлексія світу тварини у творчості М. Хайдеггера (на прикладі ''Основних
понять метафізики. Світ – Кінечність – Самотність'').
Виклад основного матеріалу. Філософський аналіз світу тварини ситуативно або паралельно з іншою
проблематикою презентований у конкретній епістемі, що пояснюється не тільки невизначеністю й
розмитістю співвідношення людини і тварини, але й складністю перекладу та етимології відповідних
лексем у різних мовах, зокрема, грецької, латинської, німецької та французької (див. [3: 402–406]).
Давньогрецька континуалістська онтологія живого спродукувала троїстий поділ. Аристотелівська ієрархія
живого розгортається від найнижчого рівня, тих, чия душа наділена здатністю лише харчуватись і
самовідтворюватись (рослини), але не відчувати та рухатись (animaux ''тварини'' в нашому сенсі), мислити
та говорити (людей). За критерієм спроможність / не спроможність проживати у спільноті громадян маємо
поділ звір / людина / бог, де той, хто не здатен в спільноті жити ''звір'', ''страховисько'', а той, кому нема
потреби у ній жити ''бог'' [3: 403]. Дискретна отологія за часів християнства, ґрунтуючись на метафізичному
поділі матерія / життя / дух, номінує тварину у статусі живого, але позбавленого душі / духу. З одного боку,
© Чаплінська О. В., 2018
83

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка

середньовічна філософія популяризує запропоновану стоїками ідею про те, що рослини й тварини створені
для користі людини, а з іншого – християнський антропоцентризм, легітимувавши домінантність людини,
зумовив ігнорування настанови піклуватися про тварин.
Варто наголосити, що розгортання біному людина / тварина реалізувалось на засадах таких етичних
принципів як альтруїзм або ж егоїзм / прагматизм, але в жодному з них не відбувалось потрактування
тварини як Іншого. Крім того, тоталізуюче мислення європейської філософської традиції нівелювало саму
проблему Іншого, оскільки вбачало в ньому негативний момент і воліло не бачити й не чути його. Суттєво
змінюється розуміння Іншого у філософському дискурсі ХХ ст., що дозволяє окреслити наступні
феноменологічно-екзистенціалістський,
концептуально-методологічні
підходи
до
Іншого:
психоаналітичний і діалогічний. Між Я та Іншим формується асиметричний характер зв’язку, при цьому
інтерпретація Іншого не обмежується виключно дійсною живою людиною. Рефлексивно-пізнавальний
характер світосприйняття доповнюється комунікативно-моральним і врешті-решт психоаналітичним
аспектом. Філософська рефлексія щодо тварини кардинально змінюється з усвідомленням людиною
відповідальності щодо усього живого і, як наслідок, послаблюється пріорітетність над світом тварин.
Як відомо, базовими для становлення філософії тварини вважаються ідеї Мартіна Хайдеггера.
Розуміння ним фігури тварини реалізовувалось на засадах тогочасних біолого-зоологічних міркувань
(врахувавши небезпеку віталізму і механіцизму у розумінні тварини, його філософський аналіз ґрунтується
на здобутках Й. Мюллера й Я. Юкскеля) і в горизонті осмислення способів буття у відношенні до світу.
Хайдеггерівська фундаментальна онтологія, з одного боку, не змогла подолати домінантну ідею
тотальності, яка фактично усувала Іншого і виправдовувала насильство щодо нього, а з іншого – створила
основну інтенцію: усвідомлення неминучої смертності і кінечності буття людини. Спродукована ним
метафізика сутність світу фіксує через такі тезиси ''камінь (матеріальне) без світу (weltlos)'', ''тварина бідна
у світі (weltarm)'' і ''людина в світі рішень (weltbildend)''. Опинившись між двома іншими, тезис ''тварина
бідна у світі'' вимагає уточнення у якому сенсі тварина ''бідна світом'', адже з’ясування цього передбачає
окреслення не тільки кількісного ''менше'', воно одночасно апелює до самого поняття ''світу'', що виражає не
кількість, не суму і не ступінь доступності сущого. М. Хайдеггер визначає ''світ – це те чи інше доступне
суще, з яким так чи інакше поводяться; це щось таке, що доступне, і з чим можливо або – для певного
способу буття сущого – необхідно те або інше поводження'' [4]. Вихідний пункт міркувань філософа щодо
тварини й обділеності світом виглядає так: ''якщо під ''світом'' ми розуміємо суще у тій чи іншій
доступності і якщо доступність сущого є основною характеристикою світу, тоді тварина, оскільки вона має
доступ до Іншого, виявляється на боці людини. Тоді тварина і людина мають світ. З іншого боку, якщо
проміжний тезис тварина бідна у світі має право на існування, якщо бідність – це позбавлення, а
позбавлення – це не-мати, тоді тварина виявляється на стороні каменю, який, будучи без світу, світу не
має... Але такий результат або суперечить самому собі і тому неможливий, або, формулюючи проблему
''тварина має світ і не має світу'' [4]. Після того, як філософ таким негативним способом – через
позбавлення – дає визначення навколишньому середовищу тварини, він ставить собі за мету визначити її
специфічний онтологічний статус.
Властивий їй спосіб буття М. Хайдеггер номінує як заціпеніння (Benommenheit), що є умовою
поведінки (sich benehmen), тобто можливості того, щоб тварина поводила себе відповідно до власної
сутності у певному навколишньому середовищі. ''Отже, заціпеніння (Вenommenheit) тварини означає:
сутнісну позбавленість (Genommenheit) у неї якого б то не було сприйняття чогось як чогось, а тому за
такої віднятості має місце залученість-до (Hingenommenheit-durch)… отже, заціпеніння тварини означає,
перш за все, модус буття при якому тварина у своїх відношеннях з іншими позбавлена можливості або, як
ми ще кажемо, у неї відібрана (Benommen) можливість вступати у відносини і відноситись до цього іншого
як такого, як до присутнього, як до сущого'' [4]. Він наголошує, що зустріч тварин з об’єктами
навколишнього середовища активує інстинктивні реакції, продукуючи в цілому серію концептуально
неопосередкованих дій, що ув’язнені в коло інстинктів. Тому поведінка тварини – ''це інстинктивний ''гон''
(das Treiben), який як би вказує на те, що всі повадки тварини характеризуються ''гнаністю'' (die
Getriebenheit), спричиненою інстинктивним спонуканням (das Triebhafte) [4]. Її існування якщо чимось і
охоплене, то виключно відокремленістю від світу, внаслідок чого воно визначається як ''бідна у світі''
(weltarm), хоча і не ''без світу'' (weltlos). Тварина все-таки знаходиться в ставленні до Іншого, тобто має
доступ до- в сенсі її інстинктивної поведінки. У ній поєднується володіння світом і не-володіння ним,
спосіб її буття визначається тим, що вона володіє доступом до-. Сприйняття інших істот тваринами
розгортається на засадах ''виробництва ефектів присутності'', наше спільне буття таке, що ми дозволяємо їй
обертатись у нашому світі [4]. Визначений німецьким філософом спосіб буття тварини є деякою формою
відкритості, котра однак ніколи не розкриває світ тварині як суще. Її онтологічний статус визначається як
відкритість (offen) без розкриття (offenbar). Міркуючи про відкрите як одне з імен буття, Дж. Агамбен
продовжує думки М. Хайдеггера і констатує: ''Суще для тварини відкрите, але недоступне; тобто воно
відкрите у недоступності і непрозорості, тобто певною мірою в деякому не-відношенні. Ця відкритість без
розкритості і характеризує обділеність тварини світом, тоді як людина характеризується
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світоформуванням. Тварина не зовсім позбавлена світу, оскільки у своєму заціпенінні вона відкрита йому,
і – на відміну від каменя, зовсім позбавленого світу їй має його не вистачати (entbehren), і саме тому у
своєму бутті вона може бути визначена через обділеність і нестачу'' [5: 67–68]. Проте, ''тварина бідна у
світі'' у жодному разі не означає, що її життя має меншу цінність чи становить собою нижчий ступінь
порівняно з людським Dasein.
Досвід світу наперед визначених взаємозв’язків інтерпретується як присутність, фундаментальними
рисами якої є екзистенція, фактичність, падіння. М. Хайдеггер аналізує екстатичність присутності, яка вже
сформована. Людина, як онтологічна структура, віднаходить себе існуючою у вже визначеному світі, тому
модусом її присутності є Dasein. Натомість тварина може тільки просто бути, вона не спроможна розуміти
себе в якості існуючого, їй властивий інший, специфічний модус існування. Для німецького філософа
очевидним є факт, що деякі тварини спроможні нести певні компоненти модуса буття Dasein (наприклад,
концептуально опосередковане схоплювання навколишнього середовища), однак тварини не є Dasein. Крізь
призму відносини між живою істотою і Dasein, відбувається усвідомлення того, що animalitas втрачає
звичні риси і стає тим, що найважче мислити, а humanitas трансформується у щось невловиме. Відтак,
феноменологія світу тварини, як то не парадоксально, продукує більше інформації про людину.
Аналізуючи фігуру чи фігури тварин у широкому ракурсі спадщини М. Хайдеггера, С. Елден стверджує,
що різниця між твариною і людиною сконцентрована у фундаментальній відмінності, за якою ''… людина –
це zoon logon ekhon. Ця фраза Аристотеля стала метафізичною засадою поняття тваринної раціональності,
але Хайдеггер стверджує, що тварина повинна бути зрозуміла як живе буття, пов’язане з логосом,
мовленням, і охоплене ним. Розуміння логосу як мовлення, а не розуму, ratio, – це ключове положення
глобального проекту Хайдеггера'' (переклад мій – О. Ч.) [6: 100]; ''Тварина відмінна від людини, яка є zoon
logon ekhon. Саме з цих причин тварини не живуть або не проживають; вони також не дивляться [blicken], а
скоріше поглядають, спостерігають, витріщають очі або видивляються, оскільки це не ''саморозкриття
буття'', ніщо не відкривається їм; так само, домашній пес насправді не ''їсть'' і насправді не співвідносить
себе зі столом, під яким знаходиться, або зі сходами, якими біжить'' (переклад мій – О. Ч.) [6: 104].
Відмінність між людським буттям-у-світі і буттям-у-світі тварини у працях М. Хайдеггера отримує
радикальне і чітке розмежування, у кожному прикладі ''тварини конституюються через відсутність, нестачу
того чи іншого: вони обділені світом, антиісторичні, наділені phone, але не мають logos і, як наслідок, не
спроможні указувати, вони не вмирають, не переживають простір як простір, не живуть, не наділені
руками'' [6: 108], а людині іманентні такі фундаментальні характеристики, як мовлення, історичність,
проект, турбота, калькуляція. Останнє поняття дозволяє стверджувати про еволюцію людини до
технізованої тварини, що стало можливим завдяки ratio, тобто тріумфу числа. Людина як раціональна
тварина означає насправді те, що люди – ті, ким не можуть бути тварини. ''Це значить, що людина може те,
чого ніколи не зможе тварина, тобто спуститися нижче тварини, оскільки до справи залучені калькуляція і
розум'' [4]. М. Хайдеггер вважав, що засадничою для політичної детермінації світу стає його редукція до
числа, калькулятивна політика націлена як на людину, так і на тварину, що в свою чергу актуалізує питання
про права тварини, про визнання її (починаючи з 1970-х рр. з’являється низка праць, у яких критикується
експлуататорське поводження з тваринами, а їх інтереси трактуються через їхню здатність відчувати
страждання). Таким чином, у своєму зимовому курсі лекцій німецький філософ окреслив кілька шляхів
осмислення біному людина / тварина, що стали фундаментом для animal philosophy.
Висновки та перспективи подальших досліджень проблеми. Феноменологічно-екзистенціалістський
опис буття тварини виявляє в його специфіці форму виклику людині, форму питання про її власний світ. Не
викликає сумнівів кінцеве твердження М. Хайдеггера: ''Тому тезис ''тварина бідна у світі'' повинен
залишитися проблемою – проблемою, за вирішення якої тепер ми не беремося, але яка скеровує наші
подальші кроки в порівняльному аналізі, тобто скеровує експозицію проблеми світу як таку'' [4]. Наразі
праксеологічна складова філософії тварини презентована здобутками в межах онтологічної, етичної і
правової складових. Таким чином, закликаючи до радикальної відповідальності за всі форми життя,
М. Хайдеггер окреслив нагальність розробки нових способів мислення та життя з тваринами, що наразі
залишається відкритою проблемою.
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Чаплинская О. В. Философский дискурс мира животного М. Хайдеггера.
В статье проанализированы философские размышления М. Хайдеггера о животном в курсе лекций 1929–
1930 гг.. Определено, что феноменологически-экзистенциальный анализ животного раскрывает его
окружающий мир через тезис ''животное скудомирно (weltam)'', что реализуется негативным способом
через лишенность, а свойственный ему способ бытия понимается как оцепенение (Benommenheit) и
служит основой для поведения. Онтологический статус животного осознается им как открытость без
раскрытости.
Ключевые слова: М. Хайдеггер, феноменология животного, ''животное скудомирно'', оцепенение,
открытость без раскрытости.
Chaplinska O. V. Philosophical Discourse of M. Heidegger’s Animal World.
Philosophy of the second half of the twentieth century stated the urgency of rethinking the binomial man / animal to
change the ambiguity towards the latter. Phenomenological experience of understanding it as the other contributed
to the transformation of the problems of the animal world into a self-sufficient subject of philosophical reflection,
which predetermined the emergence of an independent discipline on the present day. Ideas of Martin Heidegger are
considered to be basic for the philosophy of the animal. His understanding of animal figure was based on the
biological and zoological achievements of that time and in the horizons of understanding the ways of being in
relation to the world. He captures the essence of the world through the following theses: "stone (material) without
world" (weltlos)", "the poor animal in the world (weltarm)" and "man in the world of solutions (weltbildend)". The
thesis for the existence of an animal involves some form of openness, which, however, never reveals the animal's
world as being. Its ontological status is defined as openness (offen) without disclosure (offenbar). M. Heidegger
denotes the inherent animal way of being as numbness Benommenheit, which is a condition of behaviour (sich
benehmen), that is, the ability to behave in accordance with one's own being in a particular environment. However,
"the poor animal in the world" does not in any way mean that its life is of less value. The difference between human
being-in-the-world and animal being-in-the-world in M. Heidegger’s works receive a clear distinction between
which the animal is constituted by the absence and lack of fragility of the world, while the human is imparted to
such fundamental characteristics as speech, historicity, design, care and calculation. Taking into consideration the
fact that some animals are able to carry certain components of the mode of being of Dasein, M. Heidegger
emphasizes that the animals are not Dasein. Through the prism of the relationship between the living being and
Dasein, there is an awareness that animalitas loses its usual features and becomes what is hardest to think, and
humanitas is transformed into something intangible. Hence, the phenomenology of the animal world has produced
more information about human being. Heidegger's animal discourse called for radical responsibility for all forms
of life and highlighted the urgency of developing new ways of thinking and living with animals, which is now an
open issue.
Key words: M. Heidegger, phenomenology of the animal, "the poor animal in the world", numbness, openness
without disclosure.
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О МИСТИЧЕСКОМ СОДЕРЖАНИИ СУФИЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ
В статье рассматриваются основные характеристики мистики, как характерной черты суфизма.
Суфизм в целом представляется и как нравственное учение, и как философия знания. Суфий, который
отодвигает душу и дух от материальных отношений, заполняет свою душу нравственными
божественными красотами, и, таким образом, постигает духовную зрелость, которая позволяет быть
в контакте с Активным разумом. При этом развивается как нравственное, так и эпистемологически
зрелое самосознание. Простое самосознание до достижения этой зрелости – это двусмысленное
самосознание, связанное с реальным миром. Анализ проблемы мистицизма проводится на основе
различных научных источников. Подчеркивается, что мистика суфизса оказала определенное влияние на
развитие духовной культуры Востока.
Ключевые слова: суфизм, ирфан, тасаввуф, фана, вечность, история мистических учений, восточная
философия, содержание мистицизма, путь единения с Богом.
Постановка проблемы. Мистика есть феномен, занимающий своеобразное место в истории
культуры, как древняя духовная традиция. В теологически-философских традициях мистика
воспринимается как вера в опосредованную, сверхчувственную связь, общение людей со
сверхъестественным. Мистика рассматривается также как учение о мистическом соединении души с
Богом. Философская проблематика суфизма включает в себя также и вопросы мистики, или мистицизма,
как важного направления развития социальной мысли и практики.
Анализ последних разработок. Вопросы суфийской философии и мистицизма, как составной части
этой философии всегда привлекали внимание исследователей. Помимо целой плеяды самих суфиев,
некоторые из которых оказали значительное влияние на формирование духовной мысли многих народов
и мировой культуры, вопросами мистики и суфийской философии занимаются профессиональные
исследователи. Направления исследований связаны с определением содержания данных понятий, форм
проявления и той роли, которую они выполняли и продолжают выполнять в духовном развитии людей,
формировании общественного сознания. Так, З. Кулизаде отмечает, что мистика – это универсальный
феномен духовной культуры, который исторически, практически и теоретически проявляется в
различных формах, таких, как магия и колдовство, в теолого-философских пантеистических концепциях,
причем обусловливается психологическим самовыражением человека [1: 28].
По словам Р. Штайнера, мистика – это восприятие человеком божественного, непосредственно
ощущаемого сердцем [2: 405].
Мистицизм определяется как сумма всех методов, применяемых в попытке понять истины, духовные
реалии, опыт и чувства, которые человеческий разум не может постичь путем логических и умственных
усилий [3: 105].
Нерешенные вопросы, затронутые в данной статье. В исламе мистика представляет собой
суфийское мировоззрение, которое действует на уровне социальных групп, отличающихся своими
идеями и традициями и которое влияет на различные духовные движения, существующие в регионе.
Хотя мистические элементы проявляются и в других философских учениях, широко распространенных
на исламском Ближнем Востоке, эти факторы более сильны именно в суфизме. Исламский мистицизм
также называют ирфаном (знанием). Учение Тасавуф – это течение, основанное на исламе и его
духовных корнях. Цель суфийского учения – достичь Бога, как сущности и реальности бытия,
встретиться с Ним и увидеть Его в своем сердце. На самом деле суфизм, который является практическим
учением, есть стремление достичь божественной основы бытия.
Если мы признаем, что исламский мистицизм сформирован в рамках самого ислама, тогда его
духовные корни необходимо искать также в этом контексте, прежде всего, в деятельности Пророка
Мухаммеда, заложившего основы ислама, в связанных с ним традициях, в деятельности его ближайших
соратников и, конечно же, в ниспосланных Пророку откровениях – Коране [4: 16].
Цель написания данной статьи – определить в общих чертах сущность мистического в суфийской
философии, роль здесь религиозного фактора, в частности, ислама, а также влияние мистицизма на
социальную жизнь соответствующего исторического периода человеческого общества.
Изложение основного материала. Теория и практика исламского мистицизма составляет единство.
Здесь практика играет основную роль, а теория играет свою роль как следствие этой практики. Это на
самом деле общий элемент мистических учений, присущий разным религиям. Сочетание теории и
практики является главной особенностью мистики. С другой стороны, в исламском мистицизме
© Панахова К. Г., 2018
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символическая терминология используется так же, как и во всех мистических течениях. Исламский
мистицизм тесно связан с искусством и литературой. В мистике ислама, как в других мистических
учениях, послушание Богу основано на Божественной Любви, а не на какой-то меркантильной основе.
В учении исламских мистиков – это божественное знание, полученное внутренним озарением в
смысле познания истины. Истина постигается не через логическое мышление или органы чувств, а
интуитивно. Рейнольд А. Николсон пишет в своей книге ''Исламские суфии'', что ''просвещение'' или
''знание'' не является результатом какой-либо умственной деятельности. Оно основано на воле и
благодати Бога, дарующего это как благословение существам, которые могут воспринять его полностью.
Это сияние божественной благодати, которое светит в сердце и вторгается в каждое человеческое
проявление своим ослепительным светом [5: 106].
Исламский мистицизм воспринимает Бога в его единстве как трансцендентное существо, акт же
создания бытия – как проявление Его единства, с точки зрения проявления во всей Вселенной – как
имманентности. Эти идеи особенно четко отражены в учении вахдат-аль-вуджуд, то есть всеединства.
Можно понять учение вахдат-аль-вуджуд через анализ идей Ибн аль-Араби, который
систематизировал многие фундаментальные проблемы исламского мистицизма. Единственная истина,
согласно Ибн аль-Араби – это Аллах. Иносказательно это означает, что множество, которое мы
наблюдаем внешне, по сути, есть единство. Это единство может воспринять и усвоить лишь тот, кто
находится в постоянном поиске. Интерпретация Ибн аль-Араби понятий Бог-Бытие, единствомножество, истина-практика принципиально отличается от концепции Плотина. По словам Ибн альАраби, это единственная истина, наблюдаемая в материальном мире, не является причиной бесконечного
множества, а есть само это множество и проявление ликов Истины. Наблюдать их мы можем
посредством откровения. Суфии за этим, казалось бы, бесконечным множеством могут воспринимать
только Абсолютное Единство [6: 446].
На самом деле это и есть суть мистики, которая проявляется в учении суфизма. То есть то, о чем
другие и не подозревают, могут понять и объяснить суфии. Когда онтологическое и гносеологическое
воображение сталкивается в исламском мистицизме, возникает идея о том, что Бог есть все, и через все,
что существует, особенно через человека, Бог любит и видит Себя.
Суть суфизма – это любовь, ее мистическую цель составляет достижение единства с мистической
возлюбленной. Бог, как основа всего, является основой истинной и вечной любви. Центр любви ко всем
существам – это и есть Бог. Любовь – высший момент, которая привлекает людей к Богу. Чтобы достичь
этой любви, последователь суфизма осуществляет ритуалы, претерпевает материальные и моральные
трудности – все эти усилия направлены на достижение высшей любви.
В суфийской теории особенно бросаются в глаза присущие ей понятия открытия, науки и поэзии
(кашф, фана и бака), при рассмотрении нового состояния мышления, в которое приходит суфий при
соприкосновении божественного и духовного, тех процессах трансформации, которые он здесь
претерпел.
Известно, что в тасаввуфе берутся за основу принципы, вытекающие из интуиции и духовной
практики. Человек, который хочет достичь истины таухида, должен избавиться от оков своего тела и
подняться до уровня науки (фана). По словам Джалаладдина Руми, никто не может подняться на этот
уровень без самоистребления. Однако человек, который встает на путь суфизма, это делает не ради
уподобления или выравнивания, а ради приобщения к божественным знамениям. И свет солнца истины
может сиять только после того, как душа очищается от зла, когда она доведена до совершенства.
Открытие, наблюдение, наука и образование – это этапы мистического мировоззрения, которые
позволяют миру видеть Бога как внешнее проявление. Следует также учитывать, что в процессе
мистического познания нет разделения на предметы и объекты в онтологических и гносеологических
аспектах.
В суфийских произведениях принято считать, что суфий, который идет по мистическому пути на
основе интуитивной, духовной практики, приобретает непосредственно и интуитивно основы
специальных знаний (марифат) и благословляется Богом. Это знание считается светом, который Бог
проливает в сердца святых. Это сияние Абсолютного света и встреча этого света в людях, проявление
сияния Бога в сердце суфия от невидимого мира. Это источник откровений-знаний. Сделанные открытия
открывают перед суфием бесконечные миры, и, таким образом, речь идет о восприятии информации о
прошлой, настоящей и будущей жизни.
В учении суфизма единение с Богом рассматривается как гносеологический акт, когда суфий
чувствует себя неотъемлемой частью Абсолюта. Конечная цель этих мистических процессов состоит в
том, чтобы суфий постиг определенные тайны и трансформировался, приобретая новые качества.
Понятие ведж (постижение) используется в смысле ''поиска'', ''встречи''. Суфий встретился с Аллахом
в случае постижения. Человек, который находит счастье и мир, будет привлечен к встрече посредством
любви и обретет тем самым свою внутреннюю глубину, духовную силу и дух, который поймет вкус
духовного наслаждения.
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Божественная любовь, которая входит в сердце суфия, застилает глаза, он не воспринимает иной
сущности, кроме Бога. Суфий знает, что в глубине своего сердца он пребывает в Божественном
присутствии и что все его окружающее пространство состоит из Аллаха. Люди возвышаются на уровень
Бога, достигая совершенства. На каждом этапе он видит, он ощущает различные черты Бога. Вот почему
вам нужно возвыситься через любовь, приблизиться к Богу. Вадж может быть понят только суфием,
который живет этими чувствами. Богатство мира и желания этого мира превращаются в препятствие на
пути к Аллаху.
Попытки объединиться в Абсолюте, нахождение в экстазе при наблюдении за его красотой,
достижение духовного совершенства составляют сущность религиозной и мистической жизни
индивидуальной души в суфизме. Согласно учению суфиев, по этой причине каждый индивид
воспринимает дух ''божественного сияния'' (искры) как постконфликтное состояние между двумя
антагонистическими ''силами''. Божественное руководство сердца отдельного человека борется с
эгоистичными тенденциями его низшего ''Я''. Этот бой характерен для человека в его ''эмпирическом''
существовании. В своем первоначальном состоянии люди существуют как ''частица'' Духа и Светоча, как
первоначально созданная ''чистая душа'', или разум. В этом случае он, как ''друг'' Бога, находится в
полном послушании и подчинении Богу. В своем присутствии на земле человек, как благочестивое
существо и послушный раб, подвергается испытаниям Богом.
Это испытание происходит в форме борьбы божественной природы души с ее низменными силами. В
целом человек через осознание в своем внутреннем ''Я'' воспринимает и реализует свое первоначальное
совершенство, свое предыдущее и последующее экзистенциональное сходство, которое здесь заново
проявляется. С этой целью Бог дал людям разум и волю, чтобы он глубоко возлюбил Бога и стал его
''другом'' (вали) [7: 245].
Мистическая любовь в суфизме направляется не к материальным объектам, а к божественному. У
исламских мистиков любовь – это скрытая тайна между Творцом и творением. Согласно этим учениям,
все существа во Вселенной являются образцовыми проявлениями красоты Бога, его творениями, и они
стремятся приблизиться к возлюбленному Создателю, чтобы слиться с ним, впитать его любовь в себя.
Божественную тайну можно открыть только при помощи любви. Божественная любовь должна быть
чистой, неожиданной, без всякой выгоды. Божественную любовь следует воспринимать не разумом, а
сердцем. Ее высшей стадией является мистическое растворение суфи с Абсолютным бытием. В
мистицизме высшая ступень этой любви называется наукой Бога (фана).
В глазах арифа (просвещенного) совершенство человека заключается не только в том, что он
осознает существование Вселенной, но и в возвращении к источнику, откуда он пришел к духовному
познанию, достигая фазы науки и шага (фана и бага), приближаясь к Богу, чтобы приподнять занавес
между ним и собой [8: 203].
Суфизм – это способ найти исцеление души и достичь максимально возможных возможностей и
способностей, которыми наделен человек от рождения. Лишь те, кто постигнут высшие божественные
истины, могут достичь знаний (фана). Конечно, мистик в этой ситуации полностью и субстанционально
не исчезает в Боге, просто разрушает свое личное ''Я'' и достигает единства с Абсолютным бытием.
После этого наступает этап вечного пребывания в Абсолютном (бака). В случае с нахождением в
положении бака мистик трансформируется и возвращается в жизнь в радикально изменившейся,
преображенной форме существования. Стиль мышления, присущий философии исламского менталитета,
основан на опыте, исходящем из психологических моментов фана и бака.
''Пробужденные'' теоретики-суфии, повествующие о концепции бака, пытались показать, что
достижение человеческим существом экстаза с Божественным есть достижение такого кратковременного
психического состояния, после которого создается возможность созерцать Бога и сотворенное им (в
данном случае, без крайностей), это состояние является более зрелым и устойчивым.
Со временем сформировалось определение двух понятий фана, которые признали большинство
суфийских шейхов и ученых Сунны, и которые дополняли друг друга. Согласно первому определению,
фана есть ''освобождение'', избавление мистика от всех мыслей, включая также и мысли о мистическом
пути и самосовершенствовании. Образовавшийся в результате этого интеллектуальный и духовный
вакуум заменяется ''чистым'' постижением Бога, исключающим и прочие посторонние мысли и
ощущения.
Вечное единство всего сущего в этой ситуации оценивается в познании [9: 359].
Согласно второму определению, фана предполагает ''отделение'' души греховного человека от
несовершенных качеств и замена их совершенными атрибутами Бога.… В соответствии с определениями
и данными фана, еще со времен Джунейда аль-Багдади ученые-суфии представляли бака как длительное
пребывание в Боге после того, как человек приобретал часть особых божественных знаний и качеств
(бака-би-Ллах). Это состояние предполагает одновременное постижение множественности миров и
предвечного единства всего бытия [9: 359].
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Фана, начинающаяся с экстаза, есть начало бака. Это есть преодоление ''Меня'', завершившимся
экстазом, и достижение единства, слияния с высшим началом. Суфий, освободившийся от ''самости'',
самобытности, может наблюдать свой лик как бы со стороны, начиная осознавать в своей душе,
составившей единство с существующей реальностью, Высшее начало и его лики [10: 62].
Поддавшись состоянию науки (фана), суфий достигает более высокого уровня – бака. На этом этапе
мир форм и образов воспринимается как воплощение божественной сущности. Согласно суфиям,
основывающихся в своем мировоззрении на понятиях единства мира (вахдат-аль-вуджуд), бытие,
появившееся в результате поэтапного отторжения от Аллаха, в конечном итоге опять возвратилось бы и
сошлось бы с Ним. Совершенный человек, являющийся утверждением имен и атрибутов Бога,
воплощением Божественной Воли, есть также квинтэссенция миров.
Бака – это момент или страница, в которой человек снова охватывается феноменальным сознанием,
после переживания своего собственного исчезновения. Ум, который полностью остановился на
предыдущей ''странице'', на этой ''странице'' начнет нормально работать. Это явление повторного
рождения приводит к появлению также и мира феноменов. Мир снова начинает проявлять себя в виде
''ожесточенных волн''. Вещи, которые были приведены в единство, вновь стали различны, и они
отделены друг от друга, как разные явления. Эта страница также упоминается как ''расставание после
соединения'' (фарг бадал-джам) или ''второе расставание'' (фарг ас-сани) ...
Вместе с ожидаемым на этой последней странице состоянием Реальность, с точки зрения философии,
составляет единство в смысле единства противоречий. Эта ситуация основана на идее единства
(множества) и множества в единстве [11: 31–32].
В зависимости от их духовного опыта и духовного роста суфии рассматривают существование
различных аспектов бытия.
В теории познания суфизма (марифат) невозможно исследовать восприятие через мудрость и логику.
Это на самом деле характерно и для других мистических учений. По мнению суфиев, это возможно на
основе постигаемых истин во время опытного постижения всего сущего.
Окончательное стремление каждого суфия – это слиться с Ним, растворить свое ''Я'' в Боге.
Освободившись от своего ''Я'', он начинает думать об Истине и ее атрибутах в своем сердце. Это
единство требует также и глубокого просвещения.
Выводы. Согласно суфиям, истина предмета может быть понята не категориями познания, а
переживанием глубокого опыта, охватывающего все сознание человека и доминирующего над телом.
Поэтому неизбежно, что выражение такого рода практики или выражение тасаввуфа является
исключительно парадоксальным, символическим и поэтическим [6: 543].
Фактически в этой форме выражения также имеется ''мистика''. Нравственное обновление, которое
было приобретено в состоянии двусмысленного существования, дает ему силу на скованном преградами
пути к познанию Абсолютного бытия. По этой причине постижение суфийского знания тем, у кого
слабая нравственность и чья натура не может освободиться от посюстороннего мира, является
нереальным [9: 367].
Исламский мистицизм в средние века также был одним из способов распространения исламской
религии за пределами Аравийского полуострова, на протяжении веков имел большое влияние на поэзию
и музыку, сыграв тем самым ключевую роль в формировании исламской культуры. Это влияние
продолжается до сих пор.
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Панахова К. Г. Про містичний зміст суфійської філософії.
У статті розглядаються основні характеристики містики, як є характерними рисами суфізму. Суфізм,
в цілому, слід розуміти і як моральне вчення, і як філософію знання. Суфій, який відсуває душу і дух від
матеріальних відносин, заповнює свою душу моральною божественною красою, і, таким чином, осягає
духовну зрілість, яка дозволяє бути в контакті з Активним розумом. При цьому розвивається як
моральна, так і епістемологічно зріла самосвідомість. Проста самосвідомість до досягнення цієї
зрілості – це двозначна самосвідомість, пов'язана з реальним світом. Аналіз проблеми містицизму
проводиться на основі різних наукових джерел. Підкреслюється, що містика суфійця справила певний
вплив на розвиток духовної культури Сходу.
Ключові слова: суфізм, Ірфан, тасаввуф, фана, вічність, історія містичних навчань, східна філософія,
зміст містицизму, шлях єднання з Богом.
Panahova K. H. About Mystic Content of Sufian Philosophy.
The article reviews the main characteristics of mysticism, as a characteristic feature of Sufism. As a whole,
Sufism is represented both as a spiritual teaching and as a philosophy of knowledge. The Sufi, who pushes the
soul and spirit away from material relationships, fills his soul with the spiritual divine beauty, and thus grasps
the spiritual maturity that allows him to be in contact with the Active mind. At the same time, he (or she)
develops both moral and epistemologically mature self-consciousness. Simple self-awareness before reaching
this maturity is an ambiguous self-awareness associated with the real world. The analysis of the mysticism
problem is based on various scientific sources. It is emphasized that the mysticism of Sufism had a certain
influence on the development of the spiritual culture of the East. Questions of Sufi philosophy and mysticism, as
an integral part of this philosophy, have always attracted the attention of researchers. In addition to the whole
Pleiad of the Sufis themselves, some of which had a significant influence on the formation of the spiritual
thought of many nations and world culture, the questions of mysticism and Sufi philosophy are dealt with
professional researchers. The directions of research are connected with the definition of the content of these
concepts, forms of manifestation and the role that they performed and continue to fulfil in the spiritual
development of people, the formation of public consciousness. Islamic mysticism in the middle Ages was also one
of the ways of spreading the Islamic religion outside the Arabian Peninsula, for centuries it had a great
influence on poetry and music, thereby playing a key role in shaping Islamic culture. This influence continues to
this day.
Key words: Sufism, Irfan, Tasawwuf, Fana, eternity, the history of mystical teachings, Eastern philosophy, the
content of mysticism, the path of unity with God.
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ОБРАЗЫ СОЦИАЛЬНОГО ЗЛА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АЛЬБЕРА КАМЮ
В статье обосновывается проблема социального зла в творчестве А. Камю, делается акцент на
антихристианском компоненте понимания зла философом в произведениях ''Посторонний'', ''Калигула'',
''Праведники''. Выясняется, что дихотомия зла прямо пропорциональна абсурдности человеческого
существования, и зависит от количества и качества социального добра, его понимания человечеством.
Исследуется проблема жизни и смерти, как дилемма этического действия личности, делается акцент
на философии зла, что вытекает из проблемы абсурдности человеческого существования в пределах
вопроса: ''жить или умереть''.
Ключевые слова: социальное зло, надличностное зло, логика зла, христианская этика, дилемма действия
и конечного результата в рамках этики.
Постановка проблемы. Человеку часто в жизни приходится сталкиваться с вопросами морали,
действовать исходя из субъективного понимания добра и зла, соотнося при этом свои действия с рядом
объективных моральных императивов, устоявшегося в социуме понимания добра и зла. Сами понятия
''добро'' и ''зло'' нагружены значительным смысловым компонентом, формировавшимся на протяжении
развития человечества, это и оценивание, и свобода, и абсурдность норм морали, и общечеловеческие
ценности в правовом контексте, и религиозное осмысление изменений окружающего мира. Многие
философы задумывались над сущностью понятий добра и зла, размышляли над их природой
возникновения. Переосмысление роли добра и зла в человеческой жизни осуществили философыэкзистенциалисты и постмодернисты. И это неудивительно, ХХ век принес в историю человечества
много бед: мировые войны, политические интриги, террористические угрозы, агрессивное поведение
молодежи – все это стимулировало на размышления о роли добра и зла для человечества, а особенно,
роли зла. Альбер Камю был одним из тех философов, кто поставил образ зла в своем творчестве, не как
аллегорию и фон добра, а как жизненную реальность, врага человека не просто в темных уголках
внутреннего страха, а бытовую повседневность абсурдности человеческого существования. Философ
очертил целый ряд этических вопросов с позиции добра и зла, ставшие уже в конце ХХ века глобальной
проблемой человечества.
Анализ исследовательской базы. А. Камю – многогранная личность. Его творчество, проблемы
обозначенные философом привлекает многих ученных. Большое внимание уделяется раскрываемым в
творчестве философа темам человеческого одиночества, абсурдности бытия, бунта человека против
законов жизни. Культурологический подход к пониманию ''бунта'' в философии А. Камю совершил
А. Мендрин. Исследователь проследил взаимосвязь между бунтом человека против установленных
правил и развитием авангардного искусства. На проблемы морали как проблемы свободы действия
человека в философии А. Камю обратили внимание О. Сарабун, К. Река, А. Миронов, В. Закревский. В
то же время существует необходимость продолжить исследование дихотомии зла в философии А. Камю.
Исходя из этого, целью статьи является анализ образа зла как социальной предопределенности
развития человечества в творчестве А. Камю. Образ социального зла, и его христианизированный
контекст в учении философа хорошо отмечен в произведениях: ''Калигула'', ''Праведники'',
''Посторонний''. Именно на этих произведениях будет и сделан акцент в данном исследовании. В связи с
этим, в статье поставлены такие задачи: 1) раскрыть образ социального зла как надличности правителя;
2) обозначить опасности социального зла в философии А. Камю; 3) выделить особенности дихотомии зла
в творчестве философа, исходя из тезиса Камю ''зло – есть нехватка добра''; 4) изучить христианский
компонент понимания зла в творчества философа-экзистенциалиста.
Изложение материала. В философии Альбера Камю выделяется несколько образов зла. Один образ
зла лежит на поверхности и связан с процессом девальвации христианских ценностей, другой, более
потаенный заключается в самом подходе философа к социальному бытию человека. Но есть еще и
третий, о котором речь в данной статье не пойдет – зло, имеющее надличностную природу. Будучи
атеистом по убеждениям, философ не делает на нем акцент. Следовательно, чтобы исследовать
надличностное зло в философии А. Камю пойдем от противного и постараемся определить его через
формы проявления, используя методы аналогии и дедукции, отделив все то, что не попадает под понятие
социального зла или зла, имеющего своей природой свободу человека.
В пьесе ''Калигула'' философ смешивает первые два образа зла в единый жизненный абсурд
существования человечества. Здесь четко выделяется древнеримский император как видение Антихриста
© Савонова А. И., 2018
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не только ранними христианами, но придворными-язычниками. Чтобы больше подчеркнуть
антихристианскую сущность Калигулы, философ высмеивает и основную молитву всех христиан ''Отче
наш'', звучащую в пьесе, как молитва к Калигуле-Венере [1: 286–287]. Как Антихрист, Калигула
совершает злые деяния, но есть и существенное отличие, эти деяния не абсурдны, а логично оправданы.
Оправданий несколько. Во-первых, Калигуле свойственно стремление доказать абсолютную свободу
своих действий ''Я сказал, что с завтрашнего дня начинается голод. Что такое голод всем известно: это
национальное бедствие. Национальное бедствие начинается завтра… Я прекращу его, когда мне
заблагорассудится. В конце концов, у меня не так много способов показать, что я свободен'' [1: 277].
Сама абсолютная свобода, в философии А. Камю, явно не тождественна понятию абсолютное добро, она
больше подчеркивает абсурд жизни, что есть еще одно логическое оправдание злых деяний.
Человеческая жизнь настолько абсурдна, что, по сути, нет никакой разницы: жить или умереть. И в этом
смысле, в самой душе древнеримского императора борются два противоположных начала бытия – жизнь
и смерть. Калигула с легкостью убивает людей за малейшую вину и совершенно без вины. Смерть
становится его постоянным спутником, начиная со смерти сестры Друзиллы, и кончая собственной, но
при этом он постоянно противится смерти, как конкретного биологического акта он ее не боится, но
недоумевает по поводу метафизики смерти. Смерть – есть зло только потому, что подчеркивает
абсурдность человеческого существования, при этом именно она есть самое реальное в бытие. Человек
не знает, когда и как, но он точно знает, что умрет. Наличие смерти в жизни невозможно отрицать. Это
единственное, что человек действительно имеет в своем существовании, и это то, на что он всегда имеет
право. Бесспорное право умереть, не оспариваемое самим императором. А значит, что смерть, в каком бы
виде не приходила к человеку, по сути, злом не является. И здесь проявляется ошеломляющая логика
философии зла Калигулы. Философия зла, выходя за рамки обыденной морали, сама становится новой
моралью. Новая мораль настолько сильна, что вызывает даже чувство любви к императору со стороны
Сципиона, чьего отца Калигула приказал казнить, руководствуясь исключительно своей логикой зла.
Любовь к нему испытывает и народ. Молодой император становится не похожим в своей тирании на
своих предшественников, его философия зла логично структурирована, практически моральна, а открыто
бороться против морали нельзя. ''Сражаться можно с тиранией, с бескорыстным злом надо хитрить. Надо
помогать ему созреть, дожидаться, пока его логика перерастет в абсурд'' [1: 270].
Во-вторых, Калигула стремиться смешать полярные идеи, движущие человечество по рамкам
возможного. И все для того, чтобы сделать невозможное также возможным, а самым невозможным как
раз и является жизнь. Осознание того, что люди смертны и несчастливы, понуждает его к действию, вот
только выводы императора из этого умозаключения крайне противоположны выводам Будды. Если
Будда борется с жаждой жизни, то Калигула пытается противостоять смерти. Несмотря на все убийства,
человеческая жизнь для него ценна. Он убивает патрициев, но не развязывает воин, в которых гибнет
больше людей, чем от его злодеяний. Не задумываясь, он приказывает убить одного из патрициев за его
раболепное высказывание, свойственное многим людям – поверхностное отношение к жизни. ''Жизнь,
друг мой. Если бы ты любил ее как следует, то не стал бы так неосторожно ею играть'' [1: 305].
Есть и третье логическое оправдание зла в философии А. Камю. Оно сформулировано философом в
более поздних произведениях, но очерчивается уже в первом периоде творчества мыслителя. Известная
аксиома противоположности добра и зла, заключенная в самой человеческой и религиозной морали
больше похожа на борьбу реального зла с виртуальной идеей добра. Зло в мире возможно благодаря не
его силе, а недостатку добра. Абсолютное добро как чистая идея больше присуща размышлениям поэтов
и романтиков. В связи с этим Калигула антипод Сципиона, и Сципион, как положено добру его
ненавидит, но в, то же время, само существование добра становится бессмысленным без зла. Сципион не
в силах противостоять магии зла, он бездеятелен, как добро, его бытие находится за пределами мира
действий, поэтому он не в силах ни возглавить мятеж против Калигулы, ни защитить его. Все что может
совершить добро, это расступиться перед злом, ибо именно добро, как ничто другое не в силах нарушить
главное правило всей жизненной игры, правило на свободу каждого.
Интересно, что в религиозных текстах добро часто наказывает зло, и порой мера наказания смущает
сомневающихся своей жестокостью. В таких действиях добро проявляет себя как всемогущая сила, но
сила ее в безудержном действии зла. Добро останавливает зло равным, а порой и превосходящим по силе
злом. И такому действию добра уже нет объяснений. Как подметил В. Э. Закревский ''Осуждается
А. Камю христианство за моральную поддержку воин – массового убийства. В связи с обыденностью
подобной бесчеловечной практики жизненное и теоретическое пространство тогдашнего гуманизма было
слишком узко для того, чтобы вместить социально-этическую доктрину А. Камю'' [2: 150]. Истинное
добро не может противостоять злу, бороться с ним даже, если бы самому злу этого хотелось бы. Добро
не владеет технологией борьбы, которая в действии не становилась бы злом. Именно поэтому, зло само
вырабатывает методы борьбы против себя. Зло борется само с собой, ибо, будучи абсолютным, не может
себе позволить достичь апогея власти. Калигулу убивают не менее злые и коварные патриции. И вот
здесь на поверхность бытия выходит социальное зло.
93

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка

Социальное зло видится обществом обыденным делом. Зло, останавливающее более крупное зло,
выходит за рамки общественного осуждения. Да, убийство это зло, но определенно большая часть людей
будет ратовать за смертную казнь для маньяка, снисходительно отнесется к убийству по
неосторожности, и определенно поддержит солдата своей армии. Вот только беда в том, что обыденное
зло легче маскируется под добро, и отличить его можно, пожалуй, по отсутствию бескорыстия. Патриции
убивают Калигулу не ради торжества добра, что уже абсурдно представлять целью зла, а ради самих
себя. Им нет никакого дела, страдает народ или нет от безумных деяний императора, но вот собственное
унижение, смерть близких и потерю имущества они простить ему не могут. Философ подмечает
содрогание мира при виде открытого зла, смело заявляющего о себе, в то время, как обыденное зло,
спрятанное под личиной добра становится приемлемым ходом развития общественных отношений.
А. Камю неоднократно возвращается к этой мысли приемлемости скрытого зла. Так в предисловии к
произведению ''Посторонний'' философ указывает на двуличность общества в вопросах добра и зла. Ложь
осуждается обществом и церковью, как нечто опасное и от дьявола исходящее, но в то же время, человек,
лгать не желающий воспринимается не менее опасным. ''Ложь – это то, к чему мы все ежедневно
прибегаем, с целью облегчить себе жизнь'' [3: 319]. Отказ лгать может стоить человеку жизни. Как стоил
он Мерсо [3: 381–384].
Чтобы понять идею нового Христа в философии А. Камю следует обратиться к другому его
произведению. В пьесе ''Праведники'' вопросы справедливости, добра и зла приобретают иную окраску,
чем в произведениях ''Калигула'' и ''Посторонний''. Данное произведение философа перекликается сразу с
двумя романами Ф. М. Достоевского ''Бесы'' и ''Братья Карамазовы''. А. Камю сам делает акцент на этой
аналогии, что отражено в самой канве произведения, где извечные проблемы практической этики
разворачиваются в предреволюционной России, а молодые революционеры готовы жертвовать собой во
имя прекрасного будущего страны без империализма и диктатуры аристократии. В тоже время
пресловутая проблема границ между добром и злом вновь сталкивается с вопросом, поставленным
Ф. Достоевским о слезинке ребенка. И на этой революционной канве справедливости одного зла во имя
добра многих разворачивается христианская дилемма праведности Христа и его последователей.
В произведении ''Праведники'' нет большого количества смертей, они только предполагаются в
будущем, ведь Калигула-Степан еще не получил безграничную власть над судьбами людей. Но в том,
что он ее получит сомнения нет, а значит ''в тот день, когда, когда мы решимся позабыть о детях, мы
станем хозяевами мира, и революция восторжествует'' [4: 25]. Убийство князя представлено как
необходимое зло во имя благой цели благополучия русского народа. Дилемма заключается в совершении
этого зла и обоснования его с позиций добра. Калигула отдает себе отчет в том, что он творит зло, и он
не пытается завуалировать его за видимостью добра. Таких людей в истории цивилизаций – единицы,
большинство людей готовы творить зло под видом добра. Убийство одного князя воспринимается
революционерами-заговорщиками как важный и необходимый акт для свержения деспотизма в России,
т.е. большего зла, чем обычно и прикрываются иные злодеяния. Моральное преступление прикрывается
субъективным пониманием справедливости, ведь вряд ли убитый князь свою смерть посчитал бы
справедливой, а простой человек, такой как Фока (по сути, ради которого и совершалось это убийство)
не воспримет это как необходимый акт, направленный на его личное благополучие. На самом деле
благополучие Фоки зависит от того, скольких убийц, приговоренных к смерти, он казнит.
А. Камю подчеркивает абсурдность самой идеи вершить зло во имя будущего добра. ''Хотя
метафизический бунт и устраняет Бога, но это не значит, что человек получил право занять его место.
Ведь тогда бы это означало, что он имеет возможность распоряжаться жизнью другого. Метафизичный
бунт становится протестом человека против судьбы, воспринимается несправедливой, и против
создателя, который, соответственно, тоже попадает под это определение. Метафизические мятежники
стремились создать земное царство, где правил бы закон их собственного выбора, однако, этим законом
часто становилось только стремление утвердить свои желания и собственную силу'' [5: 134].
Революционеры облагораживают свои действия, просто переименовав их из преступления в великую
миссию, а себя – определив не убийцами, а праведниками. Тем самым они сглаживают угрызения
совести, подняв себя до уровня великомучеников, готовых жертвовать собой во имя простого
замученного народа. ''Да, таков наш удел, любовь для нас невозможна. Но я убью великого князя, и тогда
наступит мир для тебя и для меня'' [4: 35]. Проблема в том, что вера в будущий мир уже великий
самообман. Самопожертвование Каляева ничего не дает. Убийство князя не обеспечивает куском хлеба
обездоленный народ. Придет другой князь к власти, и тогда заговор будет организовываться против него.
Интересно и то, что Каляев и Дора сами это осознают, но они хватаются за эту идею оправдания
собственных злодеяний, как за единственную веру в этой жизни. Дора предугадывает об умножении зла,
веди пока еще никто из них, кроме Степана не готов пролить слезинку ребенка ради взлелеянной идеи
рая, но вскоре Степан возглавит революционеров и убивать детей во имя будущих поколений детей
станет узаконенной нормой морали. ''Ничего не запрещено, если служит нашему делу'' [4: 26].
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Антихристианский смысл имеет и название произведения – ''Праведники''. Согласно христианской
традиции, праведниками называют святых людей, чья святость была подкреплена богоугодническими
деяниями и святостью в мирской жизни. Такими праведниками были ученики Христа. Философ, таким
образом, подчеркивает революционный бунтарский дух христианских праведников, которые хоть и стоят
на позициях морали, но часто, являясь полярно противоположными прототипами власть имущих,
вступают с ними в конфликты, за что и расплачиваются своей жизнью. Праведники, как и
революционеры не считают свою жизнь самоценностью и готовы ею жертвовать во имя других людей и
своих убеждений. А. Камю указывает только на разницу в выбранных методах, а вот суть остается
одинаковой. И именно суть, не понимаемая современным социумом, попадает под моральное осуждение
и наказание. Каляева, Мерсо, Иисуса Христа современное им общество наказывает не за методы,
избранные ими во имя торжества справедливости, а именно за суть их убеждений, противоположных
общепринятым моральным убеждениям. Ведь никого из них не казнили, если бы они отреклись от своих
убеждений, признали их ложными. Общество даже не требовало от них искреннего отказа от своей веры,
достаточно было простой лжи, и их жизни были бы спасены.
При этом у Каляева и Иисуса Христа есть еще одно общее, что делает их фигуры в человеческой
истории значительными – наличие сторонников. Мерсо и Калигула одиночки в своих убеждениях и
действиях, в то время, как Иисус Христос готовит апостолов проповедовать его учение, а те в свою
очередь, своих учеников. У Каляева, тоже есть свои ''братья'' по вере, и как казнь Иисуса Христа
укрепляет апостолов в стремлении продолжить его учение, так и после смерти Каяева, Дора готова
продолжить им начатое убийство.
Выводы. В философии А. Камю раскрывается сложность понимания зла экзистенциалистами. Зло
приобретает реальный образ в действиях надличности, выступающей против абсурда человеческого
бытия. Философ показывает, как зло распадается на ряд компонентов, проявляя себя в обесценивании
человека сегодняшнего во имя идеи счастливого человека будущего, борьбы во имя иллюзии добра,
протеста против природы невозможности, заключенной, в первую очередь, в тайнах жизни и смерти,
неспособности христианских идеалов добра воплотиться на земле. А. Камю отмечает, что добро быстрее
находит своих сподвижников, но, не имея методов действия, добро перенимает оружие зла, а
сподвижникам идеи добра все тяжелее остановиться в своих действиях, и признаться, что они уже давно
не воплощают в жизнь мечту добра. Таким образом, философ определяет процесс развития зла, как
недостаток добра и практическую невозможность добра реализоваться, не используя методов зла.
Дальнейшей темой исследования, вытекающей из выводов статьи, является проблема сущности зла и
поиска онтологии зла в философии А. Камю.
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Савонова Г. І. Образи соціального зла у творах Альбера Камю.
У статі обґрунтовується проблема соціального зла в творчості А. Камю, робиться акцент на
антихристиянському компоненті розуміння зла філософом у творах ''Сторонній'', ''Калігула'',
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''Праведники''. З’ясовується, що дихотомія зла прямо пропорціональна абсурдності людського існування,
залежить від кількості та якості соціального добра, його розуміння людством. Досліджується
проблема життя та смерті, як дилема етичної дії особистості, робиться акцент на філософії зла, що
витікає з проблеми абсурдності людського існування в межах питання: ''жити, чи померти''.
Ключові слова: соціальне зло, надособистісне зло, логіка зла, християнська етика, дилема дії та
кінцевого результату в межах етики.
Savonova A. I. Images of Social Evil in the Works of Albert Camus.
The article deals with the problem of social evil in the work of Albert Camus. It is noted that the philosopher
identified the theme of evil as the everyday reality of the human life, noted that the ethics of man is initially
absurd, because a man cannot control his life. The article reveals the image of social evil as the superiors of the
ruler; denotes the dangers of social evil in the philosophy of A. Camus; the peculiarities of the dichotomy of evil
in the work of the philosopher are distinguished, proceeding from the thesis of Camus "evil is a lack of
good"; the Christian component of the understanding of evil in the work of the philosopher is studied.
In the article it is determined that the only means of combating evil is evil itself, and therefore the evil only
increases. It is pointed out that the main outline of the dichotomy of evil in the work of A. Camus is the question
of a person's life and death, when a person's confidence is reduced only to the only true knowledge, the
knowledge that he will definitely die. The article reveals the image of the social evil and the logic of its
justification in the actions of the person having power (Caligula), and the person striving for power
(Stepan). Social evil is possible in the freedom of human activity. It is proved that evil in the philosophy of A.
Camus is a consequence of a lack of good. Attention is drawn to anti-Christian motives in the work of the
philosopher. It is concluded that the evil in A. Camus's theory breaks up into a number of components,
manifesting itself in devaluation of the today’s person for the name of the idea of a happy future man, fighting
for the illusion of good, protest against the nature of impossibility, concluded first of all in the secrets of life and
death, the inability of the Christian ideals of good to incarnate on earth.
Key words: social evil, transpersonal evil, logic of evil, Christian ethics, dilemma of action and the end result of
action within the ethics framework.
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