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GLOBAL RISKS AND NON-RELIGIOUS ESCHATOLOGY:
THE PROBLEM OF ESCHATOLOGICAL IDEAS OF
MODERNITY RESEARCH
I. K. Vitiuk*
The article analyzes the eschatological model of ideas about the tragic prospects of human
existence, as one which includes two large groups of research directions: religious and nonreligious eschatology. It is stated that non-religious eschatology is considered to be the research
area within which the role of global risks on a planetary scale is being explored on a basis of a
scientific approach in analyzing the causes of a possible eschatological scenario for the
development of earth history. In this case scientists pay attention to identifying the factors or
objects that threaten to destroy mankind, and they also evaluate the likelihood of all-planetary
disasters. Another direction of their search is to study the facts about global natural disasters
that occurred earlier in the history of our planet. The author also notes that these scholars avoid
the use of the concept of "eschatology" and its derivatives, using the concept of "global risks"
instead. We suppose that such a predetermined desire of scientists, especially representatives of
the natural sciences, to disassociate from generated throughout history by religious thought
warnings (divination) about finiteness of not only human life, but also mankind overall because of
supernatural factors.
The author emphasizes the necessity of thorough analysis of the works of so-called nonreligious eschatology representatives by contemporary religious scholars in order to compare and
summarize the various scenarios of human development, including those developed within
various theological doctrines and religious philosophy.
To my mind, Global information field of the modern world leaves people with no chance to
avoid realizing the global risks. Global threats of non-religious content that are considered
potentially possible by scholars are highlighted in the article. It is stated that the global
PhD in Philosophical sciences, Assoc. Prof, Grand PhD student
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information space of the modern world does not leave a person with the opportunity to be
unaware of the global risks eschatological by nature.
Keywords:
Eschatology,
Religious
Consciousness,
Eschatological
Consciousness,
Eschatological Ideas, Global Risks, Non-Religious Eschatology, Disaster Movies, A-Logic

ГЛОБАЛЬНІ РИЗИКИ ЛЮДСТВА ТА
НЕРЕЛІГІЙНА ЕСХАТОЛОГІЯ: ПРОБЛЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ
ЕСХАТОЛОГІЧНИХ ПОГЛЯДІВ СУЧАСНОСТІ
І. К. Вітюк
У статті аналізується есхатологічна модель уявлень про трагічні перспективи
існування людства, як така, що включає дві великі групи напрямів дослідження: релігійну
та нерелігійну есхатологію.
Указано, що нерелігійною есхатологією можна вважати напрям досліджень ролі
глобальних ризиків планетарного плану на основі наукового підходу в аналізі причин
можливого есхатологічного сценарію розвитку земної історії. Науковцями в даному
випадку приділяється увага виявленню чинників чи об’єктів, внаслідок яких існує загроза
знищення людства, а також вони здійснюють оцінку ймовірності всепланетарних
катастроф. Ще один напрям їхнього пошуку складає фактів про глобальні природні
катастрофи, які мали місце раніше в історії нашої планети. Автор зазначає, що дані
науковці уникають вживання поняття "есхатологія" та його похідних, натомість
вживаючи поняття "глобальні ризики". Ми також стверджуємо, що подібне зумовлене
прагнення вчених, насамперед представників природничих наук, відмежуватися від
напрацьованих історично релігійною думкою попереджень (віщувань) про скінченність не
лише людського життя, але й людства як такого, під впливом надприродних чинників.
Автором наголошується необхідність поглибленого аналізу праць представників так
званої нерелігійної есхатології з боку сучасних релігієзнавців, щоб здійснювати порівняння
й узагальнення різних сценаріїв розвитку людства, в тому числі напрацьованих у межах
різних теологічних думок та релігійної філософії.
Стверджуємо, що сучасне глобальне інформаційне поле не дає людям можливості не
усвідомлювати наявність глобальних ризиків. У статті проаналізовано глобальні загрози
нерелігійного змісту, які розглядаються колом науковців як потенційно ймовірні. Вказано,
що глобальне інформаційне поле сучасного світу не залишає людині шансів бути
неусвідомленим щодо глобальних ризиків есхатологічного характеру.
Ключові слова: релігійна свідомість, есхатологічні погляди,
нерелігійна есхатологія, фільми катастроф, а-логіка, повсякденність

Introduction of the issue. For a
person who has a unique own being and
understands its fragility, awareness of
his or another's life finiteness is one of
the central ontological problems. Issues
of life and death stimulate interest in
religion, mysticism, and occultism. The
latter nowadays have begun to attract
considerable attention, contributing to
the phenomenon of a-logic in human
thinking and behavior. But beside the
question of the finiteness of life on an
individual, habitual lifestyle fragility
influenced by many modern challenges,
6

глобальні

ризики,

the finiteness of humanity and society
causes even more questions.
Well developed systems of religious
dogma give impetus to the philosophical
reflection of eschatological issues, which
led to the emergence of a number of
concepts and approaches to eschatology
as a doctrine of the mankind future
comprehension.
Eschatological doctrine, developed by
religious
thought,
remains
an
inexhaustible source of inspiration for
writers and publicists, as well as the
grounds for speculation, the subject of
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which is of great interest of man as it
concerns the deepest foundations of
human existence that is, the eternal
questions connected with the meaning
and purpose of life, good and evil, death
and the longing for immortality. Threats
to the existence of all life on our planet
independent of the human factor
contribute
to
the
emergence
of
eschatological views into the nonreligious sphere, where they significantly
influence the outlook of modern man.
The global information space plays a
major role in enhancing eschatological
moments
in
the
worldview
of
contemporaries as the mass media make
every effort to increase the modality of
any information, in order to increase
their own ratings, in particular by
stimulating
the
interest
of
contemporaries in planetary disasters.
However,
the
excess
of
negative
information "dulls" a person's emotional
and sensual perception of reality,
reduces the ability of critical thinking
and enhances a-logic (O. Polishchuk) in
world perception and behavior. This
reduces the stressful tension of a person,
on the one hand, but can develop a
fatalistic perception of reality.
The outline of unresolved issues
brought up in the article. There is a
significant feature of eschatological ideas
development: their actualization in the
crisis era. They become interesting when
there is no confidence for progressive
development in society, which provides
ample opportunity for speculation of
hopes and fears. This is what nourishes
the eschatological ideas of certain
religions.
Thus, the end of the world threat can
be delayed in time, as it is said in the
biblical prophecy about the impossibility
to predict the exact date of the death of
mankind; and be offset by the hope of a
better future after the coming of Christ.
Modern developments in the field of
eschatological
ideas
research
are
developing in the direction of liberation
from mythological layers. Eschatology is

now one of the promising areas for
reviewing and transforming the branches
of theology, along with its "traditional set
of ideas": the idea of sin, the end of the
world, cataclysms, the election to
salvation [1: 5]. Although such an
approach is characteristic of neoorthodoxy, in our opinion it goes far
beyond its scope, including nonreligious, secular eschatology.
Therefore, it seems necessary to have
an in-depth analysis of the works of its
representatives
by
contemporary
religious scholars in order to compare
and summarize possible scenarios of
human development in the face of "global
risks", including those developed within
different
theological
opinions
and
religious philosophy.
Current state of the issue. The term
eschatology comes from the Greek words
έσχατος – the last, the ultimate, and
λογος – the word, doctrine. Most often,
eschatology is defined as a religious or
philosophical-religious doctrine of the
ultimate goal of the historical process
and of the cosmos as a whole [2: 707].
The interpretation of eschatology as the
doctrine of the ultimate destiny of the
world and man is widespread [3: 97]. In
particular, R. Bultman, along with
defining eschatology as a doctrine of "last
things"; how "the world known to us will
come to an end" speaks of eschatology as
the doctrine of "the disappearance of the
world" [4:31]. Today, more and more
researchers are talking about nonreligious (so-called secular) eschatology
as opposed to religious. In non-religious
(secular) eschatology, anthropogenic and
cosmogenic (cosmic) eschatology can be
distinguished.
Aim of research. The purpose of the
article is to analyze the problem of nonreligious, "secular" eschatology as an
alternative to religious, on the one hand,
and to the concept of "global risk society"
on the other.
Discussion and results. Before using
the
concept
of
"non-religious
eschatology," let us note that it is
7
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conditional proposed by us to refer to a
set of approaches to the "end of the
world" problem and its probable
perspectives and scenarios, which are
regarded as scientifically hypothetical by
a wide range of scholars in the field of
natural and humanitarian knowledge, as
well as by researchers who proceed from
methodological foundations of nonreligious knowledge. In the scientific
community, there is a tendency to avoid
the term "eschatology", but the popular
alternative is the concept of "global
catastrophes". The latter are the
catastrophes of the greatest possible
magnitude, which could result in the
extinction
of
mankind
[5:
157].
Consequently, the task of modern
scientists-researchers of global disasters
is not to list them, but to analyze the
mechanisms of their occurrence for the
purpose of prevention [5: 158]. Due to
the awareness of the possibility of global
disasters a new interdisciplinary field of
knowledge is emerging – the study of
global risks [6: 4-5]. There is also
another trend in the interpretation of
"scientific" eschatology, namely: as a
doctrine of the limits of earthly existence,
which is based on scientific facts and
perspectives of scientific forecasting. In
the most general form, they are
structured according to two principles: 1)
terrestrial or extraterrestrial origin; 2)
technoand
anthropogenically
eschatological
scenarios,
that
is,
according to the human role in
eschatological threats. Among the most
probable eschatological perspectives of
mankind, there are more than two dozen
most probable scenarios of the end of the
world, among which only a small part
(less than a third) are threats technoand anthropogenic by origin [7].
If we analyze them based on the
principle of their genesis, driving force
and cause and effect, there are three
major groups: 1) cosmic eschatological
scenarios; 2) "earthly"; 3) anthropogenic
or man-made. Among the largest and
most quantitative and probable are the
8

two groups of threats, which are
conditionally divided into "cosmic" (ie,
threats from space, which do not depend
on the course of natural processes on
Earth), as well as "terrestrial", which are
directly dependent on its geological
development and natural state of things
that results from it.
Prominent in the list of "cosmic"
eschatological scenarios is the idea of
"the great collapse of the universe" (ed.
"The great collapse of the universe") [8:
7-10], which is considered a hypothetical
conclusion to the history of the world,
which began as a result of the great
explosion (just as, for example, the
Christian eschatological concept of the
second coming of Christ ends the history
of the Earth, which was initiated by the
event of its creation by God). This
scenario has the alternative – a "big
break" hypothesis. (Since it is referred to
in the literature as the "Great Gap
Theory", in our study we consider the
equitable use of both terms: both
"hypothesis" and "theory"). If the former
is based on the predominance of gravity
over the acceleration with which the
"universe" flies, the opposite is based on
the significant advantage of "dark
energy" over gravitational forces, which
is more likely to cause the universe to
explode [7: 202]. The most optimistic in
this hypothesis is the assumption that a
new world may emerge in this space.
Catastrophic consequences for the
Earth will have the death of the Sun. In
8 billion years (possibly earlier), it will
turn from a yellow dwarf to a red giant,
which, in increasing size, will absorb
Mercury and Venus. The prospects for
our planet in this scenario can unfold in
two planes: pessimistic and optimistic.
The worst case scenario involves
combustion on the sun's surface (which
scientists think impossible to reach), and
"evaporation" to the point of disappearing
as a result of approaching the red giant.
The "optimistic" scenario also leaves
mankind with no chance, as it foresees
Earth departure from the sun to a
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distance, safe in order to survive the
stage of the red giant (albeit transformed
into a hot, Venus-like planet). It is at this
distance from the Sun that Mars is
regarded as an alternative to Earth for
the preservation of life and the future of
humanity in the long term [8: 15]. Today,
Space X head Elon Musk is planning the
first flight to Mars in 2022, the most
ambitious consequence of which is the
organization of the first colony on the
planet.
One of the variations of the Sun death
is the probability of an explosion of a
supernova star near the Earth. Although
the Sun has too little mass to turn into a
supernova, scientists note the changes
taking place in it. So, over the last ten
years the temperature has risen from 15
to 27 million degrees Celsius, which
indicates the formation of a new nucleus.
In addition, there is a coincidence of
cycles of solar activity (11-, 22-, 100-,
400- and 900-year) which will occur in
the 20's of the XXI century. In case of
scenario of the Sun transformation into a
supernova humanity, like Earth as a
whole, is projected to last no more than
eight minutes, after which life will be
destroyed and the planet itself will be
brought down from orbit and thrown
outside the solar system. It should be
noted that the likelihood of this is too
low for serious concern. In eschatological
forecast the red giant in the constellation
Orion Betelgeuse, as well as Sirius, the
latter, however, in the very distant
future, are more threatening to the Earth
[7: 68-69]. The supernova into which
each of them will turn, for the Earth will
mean first of all, an increase in
temperature, which will lead to the
melting of glaciers, raising the level of
the oceans with all its consequences.
Among the threats from space, which
can seriously affect the fate of the Earth
and all living things on it, the
phenomenon of gamma-ray bursts,
which was first discovered in the late 6070's of the last century and still remains
poorly researched and not sufficiently

understood is worth mentioning. The
gamma-ray burst refers to the highpower cosmic emission of energy, the
intense short streams of gamma
radiation that go by a "beam", that is
why their energy is more concentrated
[7: 82-91; 6: 183]. They are considered
the most powerful processes in the
universe. There were about a hundred
hypotheses about their origin, two of
which are most likely today: the
explosion
of
a
giant
supernova
(hypernova) and the collision of two
neutron stars. And in that case, and in
the other black holes are formed, which,
too, remain for scientists a zone of
hypotheses and assumptions.
If a 10-second burst occurs at a
distance of 10 thousand world years
from Earth, according to researchers, it
will lead to the splitting of atmospheric
nitrogen into atoms, and in 5 weeks 90%
of the ozone layer of the Earth will
disappear [7: 89]. According to optimistic
forecasts, saving a life - even a human
one - is possible in this case, but one can
only guess its level.
The most obvious cosmic threat to
Earth has always been, and remains, the
fall of a celestial object ("space
bombardment").
Such
objects
are
comets, asteroids, meteorites. Comets
have always aroused awe and have been
regarded as harbingers of all manner of
misery since ancient times. Even in the
early twentieth century, there was an
increase in panic as the Halley comet
approached Earth (its tail passing
through the atmosphere). Spectral
analysis revealed toxic gases in it,
causing not only the actualization of
eschatological expectations, but even the
wave of suicides [8: 36]. The threat of a
comet's collision with the Earth should
not be underestimated. Thus, if a comet
with a diameter of 20 km collides with
the Earth, there will be an explosion of
1.8 billion megatons. Everything within a
radius of three thousand kilometers will
burn, six – will be blown by a hurricane,
after which there will be a powerful
9
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earthquake that will destroy all that
remains [7: 61]. Compared to comets, the
fall of an asteroid to Earth will have more
detrimental effects.
In the past, the fall of asteroids has
greatly altered the geological picture of
some localities (for example, the Gulf of
Mexico), and has also caused the
extinction of biological species (according
to one version – dinosaurs (65 million
years ago), marine vertebrates (250
million years ago)).
With respect to the immediate perilous
prospects, there is little likelihood of
Earth colliding with the Apophis asteroid
in 2036 [8: 49]. Проте сучасний стан
розвитку
технологій
дозволяє
відстежувати
космічну
активність
комет та астероїдів, щоб спрогнозувати
загрози і по можливості уникнути
наслідків.
Another large group of eschatological
predictions is the "catastrophes of the
Earth" [8: 62], which are also potentially
embedded in the natural state of things
around the world and in no way
dependent on humans, are not factors of
anthropogenic or man-made origin.
Among them there is the "tremors of the
Earth", which is understood as the
movement
of
lithospheric
plates,
resulting in a catastrophic pair of
phenomena
that
can
cause
or
accompany each other - earthquakes
and volcanic eruptions. It is often
possible to observe a close correlation
between increased seismic activity and
volcanic eruptions. Volcanic eruptions
(several eruptions) that are on the border
of lithospheric plates cause a strong
earthquake. For example, in the Aleutian
Archipelago in 1986, the successive
eruption of four volcanoes was preceded
by an earthquake of magnitude 7.7.
Conversely, in 1899, four earthquakes in
Alaska triggered a powerful eruption of
two volcanoes in 1912, located 10 km
apart [8: 123]. We should note that these
events have dramatically altered the
terrain. This case is not alone as on the
site of large-scale eruptions mountains,
10

caldera valleys, picturesque lakes (such
as Yellowstone, Toba) are formed.
Volcanic eruptions and earthquakes
may be considered eschatological when
they cause the disappearance of entire
civilizations. Catastrophic in 1815 was
the eruption of the Tambora volcano,
located on the Indonesian island of
Sumbawa,
for
the
three
island
civilizations - Pekat, Sangar and
Temboro, their culture and Tambora
language, which is considered the most
Western Papuan language [9]. Many
volcanologists consider the Tambora
eruption to be the largest and most
devastating volcanic eruption in human
history. Human casualties amount to
about 80,000, including those killed by
disease and starvation resulting from
volcanic activity. As a result of
significant emissions of gas and ash into
the atmosphere, the planet's illumination
decreased by 15% [8: 134], and the
average temperature dropped by three
degrees
Celsius.
The
northern
hemisphere in 1816 encountered an
unusual phenomenon - a year without
summer [10]. The well-known Minoan
culture disappeared due to the explosion
of the Santorini volcano around 1470
BC. Its capacity is estimated to be five
times the power of the Kratakau volcano,
which is considered the second largest
after Tambora [8: 130-131; 11]. It is
suggested that the disappearance of
Minoan civilization on the island of Crete
became the basis of the legend of
Atlantis.
The mighty Ilopango volcano in El
Salvador has destroyed the Mayan
mountain of Chalchuap settlement.
Today, Chalchuapa is one of the largest
architectural
landmarks
in
the
southeastern mountain range of the
ancient Maya, dating back to the end of
the 1st millennium BC when it was
"approaching true city status" (long
before cities appeared in other Mayan
areas). The surviving inhabitants left this
land forever and joined the tribes that
lived on the plains and in the jungle. It is
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believed that such displacement of the
population "became the catalyst" of the
classical period, the heyday of the Mayan
civilization [12]. However, no volcano in
terms of the magnitude and magnitude
of catastrophic consequences can be
compared to what scientists have called
supervolcanoes
since
the
1970s.
Supervolcanoes are of particular interest
to the global scientific community, as
well as the public in general. They form a
specific group of volcanoes that were
discovered in the 1970s, but the term
came into use in 2000 when it was used
in the popular science series "Horizon"
[13]. To date, there is no single definition
of this concept. It is used to denote
volcanoes whose eruption reaches 8 on
the VEI (Volcanic Explosivity Index),
indicating their global character for the
entire planet [8: 134]. Their eruption is
capable of causing global climate change
on the planet, including "volcanic winter"
– the cooling caused by the release of
huge amount of volcanic ash and sulfur
compounds into the atmosphere. With
enough of these, global climate change
can occur for many years [14].
There are approximately two dozen
supervolcanoes in the world. The most
famous of them are: Yellowstone caldera
(55 * 75 km, USA), Toba (30 * 100 km,
Indonesia), Tambora (65 * 70 km,
Indonesia), La Pacana (65 * 35 km,
Chile), Cerro Galan (35 * 25 km,
Argentina), Long Valley (20 * 35 km,
USA), Taupo (46 * 33 km, New Zealand),
Wellis (19 * 22 km, USA), Ace (24 * 18
km, Japan), Aira (17 * 23 km, Japan),
Flegre Fields (10 * 10 km, Italy), Blake
River (Canada), Karimshina (Russia).
The biggest concern today is the
Yellowstone caldera, as this volcano is
considered potentially dangerous for the
near future as well as the waking one.
According to researchers' forecasts, its
effects will vary in severity from the new
Ice Age to the apocalypse if it awakens
other Earth's super volcanoes [15; 16;
17]. It is the largest in the USA, its
caldera extends 60 km in diameter. Over

the past two million years, Yellowstone
has exploded at least three times, with
explosive power reaching 8 VEI points [8:
138]. Adequate funding for US-based
super volcanoes and detailed Yellowstone
observations make it possible to track its
activity, which is, among other things,
found in the annual replenishment of the
"magmatic pocket" of 0.1 cubic km of
substance, which gives cause for serious
concern and the development of an
explosion prevention strategy [8: 138].
NASA experts see the possibility of
"cooling" the volcano as one of possible
way to prevent this [16]. Scientists are
concerned by the neighborhood of two
powerful super volcanoes Yellowstone
and Long Valley in the USA. The latter
was considered inactive until 1980, when
a series of underground shocks in its
caldera began the process of raising its
level. Since 1982, the super volcano has
been closely monitored by scientists who
fear that the activity of one of them will
provoke the other to awaken [18].
The "powder keg" on which most of
Europe sits is considered to be the Flegre
Fields, a seismically active area near
Naples, which is also heavily populated.
Therefore, the awakening of a volcano in
this area can result in millions of human
casualties [8: 142]. An interesting
phenomenon is the Aira super volcano in
Japan, because in its caldera are the city
of Kagoshima and "young" (13 thousand
years old) active volcano Sakuradima –
one of the most active volcanoes in
Japan. The presence of two volcanoes on
the territory of Japan gives grounds to
assume their "chain reaction", when the
explosion of one will inevitably lead to
the eruption of the other [19; 20]. Since
2007, researchers at the Institute of
Volcanology and Seismology of the Far
East Branch of the Russian Academy of
Sciences
have
talked
about
the
Kamchatka
supervolcano
–
the
Karimshin caldera [21].
The influence of super volcanoes on
the global climate is quite significant,
which gives grounds to compare their
11
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explosions with the effect of the asteroid
falling on Earth [22]. In addition to the
direct
destructive
effects,
the
photosynthesis process is reduced with
the decrease in illumination resulting
from the large-scale emission of volcanic
matter into the atmosphere. According to
studies, if the illumination is reduced to
10%, photosynthesis is a maximum of
15% of the norm [8: 135]. Reducing the
amount of biomass can trigger the
migration of a population that has
experienced a natural cataclysm. Thus, it
may have happened about 30-70
thousand years ago, when a small group
of migrants from Africa migrated north,
coinciding with the period, with the
eruption of the Toba super volcano
(about 74 thousand years ago) [8: 135].
Some volcanologists suggest that this
eruption was the cause of a severe ice
age on the planet that nearly destroyed
modern humans [23]. Our planet has
already experienced several volcanic
winters in its history. In case of the
explosion of at least one of the super
volcanoes, there will be a volcanic winter
that will turn into a "small ice age",
which means several decades without
summer [8: 135].
We should note that Krakatau
supervolcano in 1883 "turned" the
weather conditions for several years. His
outburst was such a force that plunged
the outskirts of Krakatau Island into the
darkness for two days and a half.
Volcanic ash circled the globe three
times, which is reflected in the extremely
picturesque and unusual sunsets [14].
At the same time, the planet's
temperature dropped by 1.2 degrees
Celsius and returned to normal until
1888 [24]. Their outbursts also had the
effect of abnormal, less time-consuming,
natural conditions. Thus, in 1815, due to
the explosion of the Tamboro volcano,
England had snowfall throughout the
year until August, no less than twice a
month [8: 147]. As a result, people's
daily lives had undergone significant
12

changes,
causing
suffering
and
uncertainty about the future.
While estimating the likelihood of an
eschatological prediction, scholars have
no clear opinion. There is an optimistic
tendency to consider most of such
scenarios as "unlikely" and not worthy of
serious concern, at least for the
millennia to come. These include solar
flares and increasing its luminosity in
the process of turning the sun into a red
giant;
gamma-flashes;
supernovae;
superzunami;
super
earthquakes;
change of Earth poles; emergence of new
diseases;
marginal
natural
risks
(unauthorized transition of the vacuum
to a state of lower energy, unknown
processes in the Earth's nucleus,
explosion of other planets of the solar
system, release of gases dissolved in the
oceans into the atmosphere) [25: 179194].
Along with understanding modernity
as
a
world
of
potential
global
catastrophes, the term "catastrophically
unstable environment" is used, the
essence of which includes the high
likelihood of destruction of human
habitat at any time. In this context, the
task of assessing the risks of civilization
destruction and developing a strategy for
its survival is the foremost task of
scientists from different fields of
knowledge [26]. It should be noted that
the concept of civilization in this context
refers to human civilization, humanity in
general. This year, 2019, has been
marked by cataclysms that will have
irreversible consequences for human
civilization. These include, in particular,
fires in Brazil (the destruction of unique
Amazon rainforests) and Australia;
Typhoon in Japan and earthquakes in
several countries have become equally
devastating.
Among
the
threats
to
a
"catastrophically unstable environment"
are the following:
1. Processes occurring inside the
Earth, shifts in the tectonic structure of
the
planet
(super
volcanoes,
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displacement
of
magnetic
poles,
processes in the deep layers of the Earth,
displacement of the Earth's core);
2. High-power flares and emissions on
the surface of the Sun, which affect the
provision of the necessary light and
temperature regime to the Earth;
3. Space threats (comets, asteroids,
etc.);
4. The use of mass destruction means;
5. Man-made disasters;
6. Choosing the wrong path of
civilization;
7. Threats of destruction as a result of
technological development [26: 253-254].
We should be noted that a separate
group in this threat classification is the
potential space threat, which concern
the destruction of the life of a part of the
galaxy that includes the solar system, of
the entire galaxy, of the Milky Way
galaxy group, of life in the universe as a
whole, or in possible structures that may
include the universe.
Therefore, the priority of humanity is
to ensure the "indestructibility of
civilization". It should be emphasized
that Alexander Kononov pays attention
to
the
"potentials"
of
this
indestructibility. He distinguishes the
qualities,
achievements
and
characteristics of civilization that will not
allow its death or weaken in case of such
threats [26: 254-260]. Threats to life on
Earth make us take a fresh look at the
idea of cosmism, developed from the time
of the ancient world, giving it practical
meaning. Thus, astronomers are actively
developing the problem of finding
exoplanets. We should mention the
practical work of Elon Musk, who plans
the first flight to Mars in 2022, the most
ambitious consequence of which is the
organization of the first colony on the
planet.
Scientists seriously consider Mars the
best planet for the resettlement of
humanity in case of a planetary
catastrophe on Earth, however, in the
distant future [8: 15]. The presence of
water on the planet, even in frozen form,

suggests
the
occurrence
and
development of living organisms in case
of climate change. Such a change can be
provoked by the heat of the sun and its
increase in size, which, in turn, will
make life on Earth impossible. Another
favorable factor for life on Mars is the
length of day, which is close to one on
Earth – 24 hours and 39 minutes.
According to one hypothesis for the
origin of life on Earth, Tibetans may even
be descendants of Mars' migrants. The
hypothesis is supported by genetic
studies by scientists from China,
Denmark
and
the
University
of
California, according to which the people
of Tibet (90% of indigenous people) carry
the gene EPAS1, which allows them to
live in a rarefied atmosphere and low
temperatures at an altitude of 4
thousand meters above sea level [27].
The question arises is what prompted
them to choose such severe climatic
conditions and poor living conditions? Or
is it because they are similar to the
rarefied atmosphere of Mars, as well as
gravity, which is 38% of Earth's. Of
course, it is not easy to give a definite
answer to this question.
It is necessary to note also "Berdyaev"
tendencies
within
eschatological
consciousness: both to eschatological
pessimism
and
to
eschatological
optimism [28: 8-9]. That is, we have an
ambiguous understanding of the future
of humanity and the attitude of
scientists to it.
Conclusions
and
research
perspectives. Total amount of nonreligious ideas about the probable
eschatological scenario of life on Earth
and in the universe existing in modern
society gives reason to consider the
society of global risks as an argument for
the use of the concept of non-religious
(scientific in the perspective) eschatology.
Global information field of the modern
world leaves people with no chance to
avoid realizing the global risks. And there
is, as for me, a high probability of
eschatological consciousness formation
13
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in the modern era. That gives hope for a
positive future and prospects for the
development of this problem in the
scientific and practical aspect.
Formation of non-religious (scientific
in the perspective) eschatology can also
give impetus to sectoral studies of the
eschatological issue of non-religious
eschatology,
social
eschatology
in
particular.
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ГЛОБАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
КАТОЛИЦЬКОЇ ТЕОЛОГІЇ
О. Л. Соколовський*
Проаналізовано основні концепти христології у новітній католицькій теології, які визначають
прагнення Церкви захистити біблійні положення вчення про особу Ісуса Христа за рахунок
модернізації релігійних доктрин на основі сучасної термінології. Такий підхід призвів до появи
сучасних моделей христологічної доктрини, які засвідчили розвиток і потребу Римо-Католицької
Церкви не бути осторонь сучасних політичних та соціальних процесів. Новітні тенденції у
христологічній тематиці мають своєї особливості, відображаючи тисячолітнє буття Церкви.
Релігієзнавчий аналіз ключових проблем теологічного дискурсу в христологічних вченнях
представників католицької теології зумовив трансформацію світоглядних орієнтирів: від
просвітницького, який обґрунтовував віру в людський розум та науково-технічний прогрес,
до екзистенціального – визначаючи людину як особистісно-діалогічний феномен; виявлення
глибинного зв’язку христології та сотеріології як взаємозумовлених аспектів одного явища
спасіння у контексті осмислення земного існування Ісуса, історичного спогадування
Страстей, Смерті і Воскресіння Христа та психологічного й онтологічного змісту
самосвідомості Ісуса крізь призму христологічної еклезіології.
Встановлено, що значна частина богословів, які належать до різних християнських
конфесій, удосконалюють уже існуючі або породжують нові концепції в осмисленні Христа
як Спасителя світу або історичної Особи, розкритті межі між природою Христа та Його
служінням. Це сприяло становленню христологічних моделей, які відповідають актуальним
потребам розвитку сучасної теології: еволюційна, екзистенційно-трансцендентна,
моністична, теологія визволення, есхатологічна, персоналістична та духовна. Такий підхід
сприяє пошуку спільних моментів христологічних доктрин, що дає підстави говорити про
перспективу на майбутнє, христологічне підґрунтя сучасного діалогу. Однак традиційні
доктринальні розходження між християнськими конфесіями віддаляють від єдності на
христологічних основах.
Ключові слова: христологічна доктрина, християнство, еволюція, христологія, сотеріологія,
теологія, римо-католицизм
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GLOBAL TENDENCIES AND PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT
OF CATHOLIC THEOLOGY
O. L. Sokolovskyi
The article analyzes the basic concepts of Christology in modern Catholic theology, which determine the
Church's desire to protect the biblical teaching of the doctrine of the person of Jesus Christ by modernizing
religious doctrines on the basis of modern terminology.This approach has led to the emergence of
contemporary models of Christological doctrine, which have demonstrated the development and need of
the Roman Catholic Church not to be aloof from contemporary political and social processes.Recent trends
in Christological topics have their own peculiarities, reflecting the millennial existence of the Church.
Religious analysis of the key problems of theological discourse in the Christological teachings of the
representatives of Catholic theology led to the transformation of ideological orientations: from
enlightenment, which justified belief in the human mind and scientific and technological progress, to the
existential, defining a human as the personality-dialogical phenomenon;revealing the deep connection of
Christology and soteriology as interdependent aspects of one phenomenon of salvation in the context of
understanding the earthly existence of Jesus, the historical recollection of the Passions, the Death and
Resurrection of Christ, and the psychological and ontological content of Jesus' consciousness through the
prism of the ecology of Christ through the lens of Christ.
It is established that a large number of theologians belonging to different Christian denominations are
refining already existing or generating new concepts in understanding Christ as Savior of the world or
historical Person, opening the boundary between the nature of Christ and His ministry.This contributed to
the formation of Christological models that meet the urgent needs of the development of modern theology:
evolutionary, existential-transcendental, monistic, liberation, eschatological, personal and spiritual.This
approach promotes the search for common moments of Christological doctrines, which gives reason to
speak as a perspective for the future, about the Christological basis of modern dialogue.However, the
traditional doctrinal differences between Christian denominations are moving away from unity on a
Christian basis.
Keywords: Christological Doctrine, Christianity, Evolution, Christology, Soteriology, Theology, Roman
Catholicism

Постановка
проблеми.
Початок
третього
тисячоліття
ознаменувався
кризою християнських цінностей у
зв’язку з політичними і соціальноекономічними катаклізмами, які досягли
світового масштабу. У цих умовах перед
релігією як соціокультурним інститутом
виникають
проблеми
узгодженості
догматичних положень з потребами
сьогодення,
її
ролі
й
місця
в
функціонуванні спільнот та суспільства.
Значною мірою запити подібного ґатунку
постають
на
етапах
загострення
соціальних суперечностей. Переоцінка
християнських
цінностей
неухильно
призводить
до
переосмислення
доктринальних положень, у межах яких
актуалізується христологічна проблема,
що охоплює всі сфери догматичного
богослов’я
(тріадологію,
христологію,
сотеріологію, еклезіологію, есхатологію
тощо). Тому аналіз історичної еволюції
18

доктрини християнства щодо розуміння
постаті Ісуса Христа є важливим для
сьогодення.
Сучасні
моделі
христології
ґрунтуються
саме
на
ранньохристиянських традиціях, які за
всього багатства доктринальних варіацій
зберігають свою первинну основу:
втілення є результатом набуття людських
якостей,
всупереч
зреченню
божественних властивостей. Іпостасне
з’єднання
визначило
функціональне
підпорядкування Христа Отцю з метою
пізнання людиною Бога й отримання
найвищого з усіх дарів – вічного життя;
з’єднання двох природ в особі Христа,
яке не надавало перевагу Божественної
природи над людською, а, навпаки,
закладало гармонійний зв’язок між ними
в результаті добровільного накладання
певних обмежень; христологія за своєю
суттю є висхідною, адже стати людиною
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або з’єднатися з людською природою
було до снаги лише Богу; в Ісусі Христі,
божественна
і
людська
природи
унікальним
та
таємничим
чином
поєдналися в одній особі.
Єдиної
класифікації
моделі
христологічних
вчень
як
у
релігієзнавстві, так і в богослов’ї не існує.
Однак сформувалося багато підходів та
критеріїв для класифікації, переважна
більшість яких теологічного характеру. У
межах
богослов’я
центральна
роль
належить
постаті
Ісуса
Христа.
Зважаючи на це, теологами були
сформовані загальні критерії осмислення
Його природи. У сучасних працях з
христології відсутні моделі класифікації
основних
христологічних
систем.
Враховуючи
новітні
дослідження
релігієзнавців і богословів з цієї теми,
можемо звести вчення тлумачення
христології до таких моделей: еволюційна
(П. Тейяр де Шарден), екзистенційнотрансцендентна (К. Ранер), моністична
(П. Шоненберг), христологія визволення,
есхатологічна
(В. Панненберг),
персоналістична (Ч. Бартнік) та духовна
(Й. Ратцінґер).
Критичний релігієзнавчий та історикофілософський
аналіз
христологічної
доктрини має спиратися на аналіз
текстів святоотцівської спадщини, при
якому важливо виявляти загальний зміст
вчення в зрізі тріадології, й усі можливі
деталі.
Дослідження
еволюції
христологічної доктрини в християнській
теології, за нашими спостереженнями,
має відбуватися у зв’язку з сотеріологією,
антропологією,
есхатологією.
Адже
христологічні концепції християнських
мислителів
мають
систематичний
характер і є визначальним для інших
моделей христології.
Ступінь наукової розробленості.
Результати
наукових
розвідок
із
христологічної
проблематики,
яка
представлена
значною
базою
літературних
джерел,
дозволяє
стверджувати,
що
сучасні
моделі
христології в християнській теології
доповнюють
та
поглиблюють

різноманітні аспекти вчення про Ісуса
Христа святоотцівської богословської
спадщини
зокрема,
та
релігійної
філософії
загалом,
як
продукт
теологічних трансформацій світоглядних
запитів сучасних богословів. Теологічна
інтерпретація питань про Другу Особу
Святої Трійці в межах філософськорелігієзнавчого
аналізу
сприяє
формуванню розмаїття підходів до
трактування христологічних проблем.
Особливо яскраво це виражено в ХХ ст.
із появою новітніх напрямків теології, де
христологія
визначала
вектор
осмислення
сотеріологічних,
антропологічних,
есхатологічних
та
еклезіологічних
концепцій.
Звідси,
цілком закономірно постає завдання в
систематичному
дослідженні
трансформації христологічної доктрини
та її вираженні в сучасних моделях
христології.
Теоретичним
базисом
розвідки
слугували праці, присвячені осмисленню
еволюційних процесів христологічної
доктрини у теології християнських
церков,
як
провідних
зарубіжних
релігієзнавців та богословів, зокрема,
П. Еннса, М. Еріксона, Т. Лейна, А. МакГрата, Г. Тіссена, так і напрацювання
вітчизняних дослідників В. Докаша,
В. Єленського, А. Колодного, О. Сагана,
П. Сауха, Л. Филипович, О. Шепетяка та
ін.
Висвітлення
христологічної
проблематики Римо-Католицької Церкви
в контексті тріадології присвячені праці
Д. Реале,
Г. Бедуелла,
П. Де
Лобье,
Я. К. Туркала, І. Водопівеця, Л. Беркхова,
М. Еліаде.
Окреслення невирішених питань,
порушених у статті. Історіографія
дослідження
проблеми
христології
католицькій
теології
продиктована
передусім тим, що фундаментальні праці
з її комплексного вивчення майже
відсутні. Ступінь розроблення питання та
джерельна
база
засвідчили
фрагментарність опрацювання теми в
опублікованих виданнях із філософії та
релігієзнавства. Разом з тим, проведений
історіографічний огляд та аналіз джерел
19
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дає
змогу
констатувати
наявність
значного наукового доробку зарубіжних і
вітчизняних науковців та богословських
фахівців, у якому здійснено теоретичний
аналіз окремих аспектів христологічної
проблематики,
ґрунтуючись
як на
святоотцівській богословській спадщині,
так і на власному науковому здобутку. Це
дозволяє визначити основні тенденції
змін системи христологічних ідей у різні
історичні епохи й тим самим розкрити
трансформаційні процеси у католицької
теології на особу Ісуса Христа.
Метою
статті
є
філософськорелігієзнавчий
аналіз
моделей
христологічних доктрин у католицькій
теології та їх сучасних трансформацій у
системі
методологічних
питань,
взаємопов’язаних із особою Ісуса Христа.
Виклад
основного
матеріалу.
Глобалізаційні процеси в сучасному світі
засвідчили наявність моральної кризи,
спричиненої втратою християнських
цінностей. Культурна ідентичність у
сучасну епоху повинна будуватися на
вільному виборі людини, який не
порушує свободу вибору іншої. Людина
за власним уподобанням може вибирати
релігію,
що
суперечить
алгоритму
традиційної
релігії.
Ця
обставина
зумовила
не
лише
теологів
і
церковнослужителів переосмислити межі
тлумачення християнських істин в
інформаційному полі, а й долучити до
цього процесу філософів і релігієзнавців з
метою збереження духовної культури
особистості.
Церква
і
суспільство
впевнені, що за рівнем технологічного
розвитку людство цілком спроможне
знайти механізми вирішення більшості
глобальних проблем, окрім, як слушно
зазначає П. Саух, соціально світоглядного
алгоритму міжкультурної взаємодії, де
постійно ховається міна уповільненої дії
[1: 23]. Релігія наділяє людські спільноти
могутнім
символізмом,
а
також
вибудовує між ними кордони, які
виявляються
неприступними
для
взаємопроникнення. За твердженням
Л. Филипович, розглядаючи глобалізацію
як фактор історичного розвитку, бажано
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відійти від пануючого уявлення про
глобалізацію як процес, що несе тільки
руйнування для традиційних культур. Не
можна не помічати, що основною
тенденцією
сучасного
релігійного
процесу постає його фундаменталізація
як реакція на модернізм, який призвів
до лібералізації віровчень, підданих
переосмисленню з метою адаптації
церков до нових соціальних і духовних
умов [2: 18].
Глобалізаційний
розвиток
супроводжується процесами уніфікації
та інтеграції. У духовно-релігійному сенсі
це
призводить
до
згладжування
культурнонаціональних
особливостей
релігій. Наслідки цього процесу є
недвозначними.
З
одного
боку,
відбувається руйнування традиційних
духовних підвалин, а з другого – це
процес, якого не можна уникнути на
шляху
до
формування
своєрідної
системи цінностей певного народу.
Еволюційний
розвиток
релігії
до
світового масштабу призводить не лише
до втрати національної самобутності, а й
до накопичення того загального, що
характерне для кожної традиції. Тому
глобалізацію потрібно розглядати не
лише як загрозу, а й можливість для
різних трансформацій. Лише правильно
розставлені
пріоритети
дозволять
отримати від глобалізації всі переваги.
Тривале і систематичне нехтування
можливостями
призведе
до
невідворотнього згортання міжрелігійних
контактів.
Християнські
церкви
у
своїй
діяльності
та
функціональності
скеровують людину до розкриття її
духовного потенціалу. Виконуючи цю
функцію, вони керуються реаліями світу.
Одним із головних чинників модернізації
теології
є
людський
запит
щодо
трансцендентного.
У
різних
соціокультурних,
політичних,
економічних
умовах,
ці
запити
набувають
значного
масштабу
і
відрізняються своїм змістом. Однак, на
відміну від ранньохристиянських рухів,
неортодоксальних філософських учень
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(окремі засади яких, тяжіючи до
вільнодумства, суперечать християнству)
сучасні христологічні моделі прагнуть
зберегти свої новації в межах релігійного
світогляду. Це досягається як ідейнодогматичними
засобами
(постійним
звертанням до текстів Біблії, власних
богословських
авторитетів),
так
і
культово-інституційними
(посилення
ригоризму, ритуалізацією і внутрішнім
дробленням).
Зважаючи на те, що дискусії з
христологічної
проблематики
не
припиняються, доцільно, на наш погляд,
глибше дослідити можливості аналітичної
оцінки міжнаціональних зв’язків, які
вибудовуються на основі християнської
теології, створюючи тим самим підґрунтя
для розвитку доктрини про особу Ісуса
Христа за етнічним принципом. Для
проведення
більш
комплексного
дослідження
пропонуємо
розглянути
модель
"чорної
христології",
яка
сформувалася в середовищі чорношкірих
жителів
північноамериканського
та
африканського континентів.
Відтак
для
філософськорелігієзнавчого
аналізу
важливо
розмежовувати
культурно-історичні
регіони світу, в яких
формувалась
христологія й мала свої особливості
доктринального розвитку. Водночас в
основу
обох
моделей
христології
закладено спільну ідею богословської
інтерпретації
об’єктивних
процесів
боротьби з дискримінацією за ознакою
раси,
національного
чи
етнічного
походження.
Ціннісно-смислова
сфера
"чорної
христології" сформувалась під впливом
складних
взаємодій
об’єктивних
обставин,
насамперед
соціальнополітичних, економічного становища
контактуючих
національностей
і
суб’єктивних факторів – сприйняття
засадничих христологічних основ теології
визволення. При цьому зазначимо, що
зародження афро-американської теології
припадає на кінець ХІХ ст. із
поширенням
поміркованих
ідей
у
середовищі
чорношкірих
релігійних

громад, які пропагували християнську
терпимість перед проявами насильства і
експлуатації. Трансформація "чорної
теології"
в
радикальний
релігійнополітичний напрям відбулася в другій
половині ХХ ст. під впливом двох
факторів: 1) у результаті поглиблення
соціально-політичної кризи в США, яка
супроводжувалася
активізацією
боротьби
афро-американського
населення за свої права; 2) поширенням
ідеології
христологічної
моделі
латиноамериканської
теології
визволення, яка зображала Христа як
рятівника
Визволителя
людей
від
соціально-економічного гніту, що робило
її політизованою і зорієнтованою на
певну групу населення [3: 306–307]. Але,
якщо теологія визволення сформувалася
на ґрунті християнського віровчення
Римо-Католицької Церкви, то афроамериканська теологія перебувала під
впливом
доктринальних
засад
протестантських релігійних організацій
Північної Америки.
Прикметною особливістю "чорної"
теології була її строкатість, виражена
розмаїттям варіацій христологічного,
сотеріологічного чи антропологічного
вчення. Серед найбільш поширених
моделей можна назвати доктрини М. Л.
Кінга,
А. Клига,
Д. Вашингтона
та
Д. Коуна. Вищезазначені богослови у
своєму
вченні
підкреслювали
унікальність життя чорношкірих людей і
необхідність розробки христології афроамериканського
спрямування,
насамперед
через
насаджування
західного та грецького світогляду в
християнській теології, яке трактувалося
як один із різновидів дискримінації.
Теологічні
побудови
цих
авторів,
незважаючи на присутність релігійного і
політичного радикалізму в їх основі,
зуміли презентувати єдине соціальнорелігійне явище, тим самим створюючи
нові форми синтезу трансформованої
християнської доктрини та політичної
практики.
Основоположником
афроамериканської
теології
вважається
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Д. Вашингтон, який основні засади свого
вчення
виклав
у
книзі
"Релігія
чорношкірих:
афроамериканці
і
християнство у Сполучених Штатах". У
своїй роботі він запропонував розглядати
афро-американську релігію як самобутнє
явище
в
релігійному
житті
північноамериканського
континенту.
Порушення соціальних і економічних
прав чорношкірих американців, на його
переконання, негативно відобразилося
на їх духовному житті, призвело до
виокремлення
афро-американських
релігійних
громад
із
загально
християнського простору [4: 1051].
Послуговуючись
такими
мотивами,
Д. Вашингтон
закликав
афроамериканські церкви зробити радикальні
кроки в бік оновлення й осучаснення
релігійного життя шляхом входження в
громади білошкірого населення. На його
думку, лише в умовах добровільного
зречення від релігійної сегрегації і повної
асиміляції
в
межах
християнське
співтовариство, майнові права, яких
вибороли
чорношкірі,
"супроводжуватимуться
духовним
зростанням" [3: 308].
Політичний радикалізм в афроамериканській теології розвивається під
впливом проповідей пастора Церкви
Чорної
Мадонни
А. Клинга,
який
стверджував, що лише "відродження
чорної Церкви з її власним Месією" може
сприяти
об’єднанню
чорношкірих
американців. Для успішної реалізації цих
ідей він закликав до відречення від
минулого життя, овіяного рабською
залежністю
підневільних
норм
і
стандартів
поведінки,
гніту
яких
потрібно позбутися. На цьому ґрунті він
вибудував христологічну концепцію, в
основі якої була закладена ідея про
чорношкірого Месію, життя і діяльність
Якого були пов’язані з темношкірими
іудеями – авторами новозавітних текстів.
Однак апостол Павло, адаптуючи вчення
Христа до європеїзованого культурного
середовища, був змушений спотворити
його на догоду носіїв світлого кольору
шкіри. А. Клинг переконував своїх
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прихожан, що тільки радикальними
засобами можна змінити світ, а
очікування Другого пришестя Спасителя
лише віддаляє довгоочікувану свободу [3:
309]. Христологічний напрям "чорної"
теології найповніший виклад знайшов у
творах
професора
догматичного
богослов’я
Д. Коуна
"Темношкіре
богослов’я і влада чорношкірих" та
"Чорношкіре богослов’я визволення".
Спираючись на наукові досягнення
передової
релігієзнавчої
думки,
зазначені праці сприяли утвердженню
раціональних
способів
осмислення
дійсності
в
американському
теологічному просторі. Основною метою
"чорної» теології", за Д. Коуном, повинна
стати
інтерпретація
об’єктивного
становища чорношкірого населення у
світлі вчення Ісуса Христа з метою
утвердження у його представників
людської гідності й викорінювання
білого расизму [5: 36].
Д. Коун пропагував етно-національну
ідеологію
етноцентричного
спрямування, яка вибудовувалася на
християнській
основі
і
виконує
інтегративну функцію винятково для
темношкірого населення, й водночас,
обґрунтовує це протиставлення відносно
інших
етнічних
груп.
Однак,
у
майбутньому Д. Коун відмежовується
від
етноцентричного
трактування
Нового Заповіту й доходить висновку,
що "бути чорношкірим" визначає не
приналежність до кольору шкіри, а
виражає стан серця і душі людини.
Ще однією складовою богословського
вчення Д. Коуна стала христологічна
доктрина національного, соціального й
духовного
визволення
афроамериканського населення. У цьому
аспекті він спирався на протестантські
ідеї К. Барта, адаптуючи їх до реалій
американської дійсності [4: 1051]. Але,
якщо кальвіністський теолог трактував
одкровення крізь призму конкретних
подій, то Д. Коун був переконаний, що
Бог виявляє себе людству в контексті
його боротьби за свободу. При цьому
своє вчення богослов вибудовує за
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методологічним принципом К. Барта,
яке
торкається
осмислення
божественного одкровення, продукуючи
уявлення про Бога, людство і Христа,
яке
завершується
еклезіологією
й
есхатологію.
У центр чорної христологіїї Д. Коун
поставив ідею історичного Ісуса, Який
активно виступав проти соціальної
дискримінації чорношкірої більшості.
Тим самим, богослов зображав Христа
належним до темношкірої спільноти
того часу, випробувавши всю важкість
приниженням і стражданням. Звідси
Д. Коун
висновує,
що
в
умовах
соціального
і
національного
пригнічення, Христос зобов’язаний був
стати
на
захист
їх
спасіння,
присвятивши цьому своє земне життя
[5:
37].
У
його
розумінні
ідея
чорношкірого
Месії
виражає
присутність Христа в сучасних умовах і
доводить,
що
афро-американська
революція – це "встановлення в Америці
Божого царства" [3: 314]. У той же час
"христологія чорношкірих" спирається
переважно на новозавітні свідчення про
Божественність Христа, Його втілення і
воскресіння. Сотеріологія у контексті
«чорної теології» осмислюється з того, що
Він робить або може зробити для зміни
свідомості афро-американців. Таким
чином, Д. Коун розглядав спасіння і роль
церкви передусім з точки зору свободи
від несправедливості в цьому світі, а не
просто обіцянки кращого життя в світі
іншому.
Проте
христологічна
доктрина
Д. Коуна, набувши пропагації серед
ширових верств суспільства, зазнала
критичних зауважень від надмірної
заангажованості
протестантськими
ідеями загалом, і христологічною
методологією К. Барта зокрема. На
думку його опонентів, істинними
першоджерелами афро-американської
христології повинна бути історія і
культура чорношкірих американців.
Констатуючи
справедливість
звинувачень на свою адресу, богослов,
тим
не
менше,
наполягав
на

значущості для чорної теології досвіду
протестантських
концепцій,
сформульованих К. Бартом, зокрема,
на центральному місці христології в
новозавітних
текстах,
визнанні
авторитету Біблії як засобу пізнання
Ісуса та Бога, а також проповіді
Божого слова. Однак у подальших свої
працях
Д. Коун
особливу
увагу
приділяв
суспільно-політичному
аспекту Євангелія [5: 37]. Більше того,
він критикував своїх попередників за
небажання використовувати емпіричні
засоби при проведенні соціальноекономічного
аналізу
глибоко
укорінених джерел білого расизму.
Серед сучасних моделей христології
особливе місце займає африканська
інтерпретація месійної ролі Христа в
контексті християнської теології. При
цьому важливо виокремлювати два
підходи, які сформувалися на основі
певних,
лише
їм
притаманних
універсальних цінностей, визначивши
вектор розвитку релігійної думки в
світлі філософських ідей Нового часу –
христологія визволення та христологія
інкультурації.
За
дослідженням
кенійського
богослова
П. Вачеге,
африканська христологія визволення
має багато спільних рис як з
латиноамериканською,
так
і
з
північноамериканською
теологією.
Проте,
на
думку
дослідника,
африканське вчення про Ісуса Христа
вибудовується
на
переосмисленні
культурних і релігійних цінностей, а не
на
використанні
світських
чи
марксистських ідеологій [6: 176].
Подібні твердження підтримали й інші
авторитетні
богослови,
зокрема
Д. Стінтон, яка провела порівняльний
аналіз континентальних доктрин про
Ісуса Христа й дійшла висновку, що
"африканська христологія презентує
зміст та структуру Євангелія, вона
виросла
з
почуття
безсилля
пригноблених у боротьбі з гнобителями
й відображає особистий релігійний
досвід чорношкірого населення" [7: 82].
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Численні варіації вчення про Ісуса
Христа
призвели
до
появи
африканської інкультурної христології,
яка, з одного боку, зображає Христа
єдиним Посередником між Богом і
людством, а з другого, – Праотцем
окремих народів, одним з яких і був
африканський.
За
твердженням
Ч. Ньюамі, христологія інкультурації є
"спробою
втілити
євангельське
послання
в
африканському
культурному
середовищі
на
теологічному
рівні"
[8:
35].
Протиставляючи африканські підходи
в осмисленні особи Ісуса Христа,
богослов
віддає
прерогативу
методології інкультурації, яка "відносно
глибше відповідає запитам корінного
населення,
аніж
контроверсійна
спроба теології визволення тлумачити
Святе Письмо з позиції скрутного
становища
незабезпечених
верств
населення"[8: 37].
З усталеною системою класифікації
африканської
христології
не
погоджується
кенійський
богослов
Ю. Гатого, вважаючи її невідповідною
сучасній релігійній картині світу. На
думку дослідника, велику роль у
трансформації
африканської
христології відіграла постколоніальна
реконструкція, яка створила ідейнотеоретичне і соціально-філософське
підґрунтя
в
переосмисленні
традиційних концептів християнської
теології
[9:
5].
Зважаючи,
що
класифікація може бути зовнішня, він
вказує на зв’язок досліджуваного
об’єкта з іншими поза його системою,
або внутрішня – роль та місце в
системі.
Для
повноти
розуміння
трансформаційних
процесів
африканської
христології
богослов
запропонував її розширити, доповнити
та
деталізувати.
Ця
обставина
зумовлюється
тим,
що
надання
незалежності колоніальним країнам і
народам
стимулювало
здійснення
права на релігійне самовизначення,
яке
зумовило
реконструкцію
африканської христології.
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Зазначимо, що такий підхід є
домінуючим у сучасній релігієзнавчій
думці африканських дослідників. Так,
франкомовний
теолог
К. Мана
розглядає реконструктивний підхід у
христології як можливість об’єднати
різні вчення про Христа в цілісну і
завершену систему [10: 10]. Важливим
кроком вирішення цієї проблематики є
дотримання
етичних
принципів
суспільства, сформульованих у Новому
Заповіті.
На
думку
К. Мана,
формування ціннісної бази суспільства
можливе
лише
через
проповідь
Євангелія, яка визначає нормативні
орієнтири
колективних
дій
у
політичній
сфері
[10:
10].
За
богословом,
людина
повинна
звернутися
до
Христа
як
реконструктора
гуманності
та
справжності. Для сучасної людини
Христос є каталізатором реконструкції,
етичної та політичної енергії, силою
духу та совісті. Таким чином, К. Мана
виходить за межі христологічних
моделей інкультурації й визволення,
пропонуючи
радикальним
чином
переосмислити Його сутність: "Христос
наш дух, життя та брат, який був
забутий
через
ідолопоклоніння
західного світу, але Він повертається в
процесі реконструкції" [10: 106].
Напрацьовуючи
основні
засади
африканської
реконструктивної
христології, Д. Мугамбі зображає Христа
африканським гостем, який проголошує
особисту
гідність
кожної
людини,
соціальну рівність, ґрунтовану на любові
до ближнього. Тому реконструктивна
христологія
відображає
вчення
й
служіння Ісуса через застосування
способу Його мислення при виконанні
Його життєвого правила – любити Бога і
всіх людей як братів і сестер. На думку
Д. Мугамбі,
Христос
обдарував
африканський
народ,
принісши
примирення з Богом чорношкірими та
білими, чоловіками й жінками, багатими
і бідними [11: 9]. Основна ідея, яка
закладена
в
реконструктивній
христології, – це прагнення до творення
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справжнього миру, бути миротворцями,
носіями
духу
любові
Христової,
шукачами Царства Божого і правди
Його. У цьому контексті богослов
наводить слова апостола Павла з метою
підкреслення
статусу
Христа
як
особливого
візитера
африканського
континенту: "Тому то, коли хто в Христі,
той створіння нове, стародавнє минуло,
ото сталося нове!" (2 Коринтян 17).
Нігерійський
теолог
К. Укачукву,
розглядаючи
історичні
аспекти
становлення
і
розвитку
реконструктивної христології, зазначає,
що термін "реконструкція" визначає
особливий
спосіб
комунікації
між
людьми, узгоджуючи їх колективну
діяльність знаковим засобом у процесі
мовної взаємодії [12: 6]. Йдеться не
тільки про передачу думки про щось уже
пізнане,
а
про
вимагання
від
африканських теологів розпізнавати та
просувати нові ідеї, які будуть сприяти
формуванню нової думки про цілісність
африканської
спільноти.
Звідси,
основна мета христології полягає у
відновленні самооцінки та гідності
африканців
"в
контексті
нової
інформаційної
та
комунікаційної
технології".
В
основі
реконструктивної
христології закладені реставраційні
аспекти діяльності Христа. Зважаючи
на красу та гармонію, які стали
важливими поняттями для сприйняття
світу,
африканські
богослови
реконструюють їх значення крізь
призму
новозавітної
христології
(Матвія 6:27–28). Так само, як Христос
переносив страждання, які люди
сприймали органами відчуття до
навколишнього світу, Він осмислює
душевні
і
фізичні
переживання
сучасних реалій африканських народів
[9: 6]. Тому солідарність, співчуття й
довіра дають людям надію на Христа
та відкривають справжню дорогу до
миру (Марка 4:39). Євангеліє від
Матвія мітить розповіді про зцілення
Ісусом Христом хворих людей. Але під
лікуванням потрібно розуміти не лише

тілесне позбавлення хвороб, а й
оздоровлення
людської
душі.
У
контексті реконструктивної христології
зціленню надається не індивідуальна, а
загальна інтерпретація, якого потребує
африканська
спільнота
після
звільнення від колоніальної залежності.
Важливе місце в африканській
христології
відводиться
аналізу
проблематики процесу міжкультурного
зближення різних ідейно-світоглядних
орієнтирів
учасників
взаємодії.
Зазначений аспект, який створює
умови для налагодження толерантних
відносин на основі діалогу і взаємної
поваги, став основним постулатом
сучасної
африканської
христології.
Активним учасником цього процесу
виступила Римо-Католицька Церква,
яка
прагне
реалізувати
ідею
інкультурації
християнства
в
багатоманіття культур світу. Її суть
була обґрунтована Папою Іваном
Павлом ІІ в енцикліці "FidesetRatio"
("Віра і розум") та викладена в
"Посинодальному
апостольському
посланні про Церкву в Африці":
"Інкультурація
–
це
процес,
за
допомогою якого катехиза втілюється в
різні культури; інкультурація має два
виміри: з одного боку, означає
внутрішнє перетворення автентичних
культурних
цінностей
через
їх
інтеграцію в християнство, а з другого
– боку, є вкоріненням християнства в
різні культури" [13: 716].
Перший
Синод
африканських
єпископів визначив загальні риси
інкультурації: 1) першопланова мета і
актуальна необхідність життєдіяльності
партикулярних католицьких церков; 2)
шлях до повної євангелізації як одне із
найбільших завдань, що стоять перед
Католицькою
Церквою
на
африканському континенті [14: 272].
Євангелізація
Африки
вимагала
передусім "інкультурації літургії", при
цьому бралося до уваги те, що
африканська ментальність не готова
належним чином сприймати доктрину
католицизму,
оскільки
остання
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ґрунтується на латинській культурі,
породжуючи душпастирські проблеми в
сакраментальній сфері. Для подолання
ментального і культурного бар’єру в
процесі
євангелізації,
досліджуються
проблеми африканської сім’ї, подружжя,
культ предків, світ духів у контексті
культурологічних аспектів та її теологічної
і правової перспективи. Цей напрям мав
сприяти "входженню інкультурації як
євангелічного
засобу
в
культури
африканського континенту" [13: 716]. У
контексті африканської євангелізації й
інкультурації
передбачається
"будівництво Церкви як сім’ї", в якій не
буде місця етноцентризму і крайньому
партикуляризму,
що
для
сучасної
Африки, зануреної в етнічні, по суті,
навіть
родоплемінні
відмінності,
суперечності й конфлікти, є актуальною
проблемою. Відтак, проповідь Особи
Христа в контексті інкультурації означає
"надавати людині її незмінну гідність" [13:
716]. Іншими словами, в католицькому
розумінні
в
процесі
євангелізації
неможливо легковажно ставитися до
вагомих проблем сучасності – соціальної
справедливості, визволення, розвитку й
миру в світі. "Визволення, обіцяне
Євангелієм, не може обмежуватися
винятково економічним, політичним,
суспільним і культурним сегментами, але
повинно мати на увазі людину в її різних
вимірах і аспектах, в її відтворенні на
абсолютну дійсність, а також на той
Абсолют, яким є Бог" [13: 717].
Пріоритети
"нової
євангелізації"
Африки визначені з урахуванням
таких
факторів,
як
радикальні
соціальні зміни нашої епохи та
феномен світової глобалізації. "Нова
євангелізація" в Африці ведеться
кількома напрямами: 1) Католицька
Церква
реалізує
засади
свого
соціального вчення, щоб зробити
могутній
внесок
в
інтегральний
розвиток
Африки
–
соціальний,
економічний, політичний, культурний,
духовний з метою подолання бідності,
несправедливості,
насильства,
корупції, міжплемінних та міжетнічних
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конфліктів;
2)
євангелізація
спрямовується
на
утвердження
"єдності, справедливості й миру",
примирення між різними етнічними,
мовними, релігійними групами, щоб
покінчити з найбільшим злом в
сучасній
Африці
–
релігійним
фанатизмом
і
екстремізмом;
3)
відвернення
від Африки
загрози
ідеологічного
колоніалізму,
який
становить
загрозу
самобутнього
духовного розвитку.
Висновки
та
перспективи
дослідження.
У
контексті
христологічної перспективи сучасності,
християнство демонструє реакцію на
актуальні соціокультурні та духовні
запити,
усвідомлюючи
важливість
осмислення місця Христа для людини з
її потребою вирішення проблем у
сучасних
соціальних
процесах.
Багатоманітність
сучасного
світу
постає підставою продовження поділу
християнства
на
чисельні
течії.
Дослідження
ґенези
христологічної
доктрини відкриває нове розуміння
сутності
християнської
теології.
Розкриття особливостей діалектичного
детермінізму філософії з теологічною
проблематикою дають можливість для
сучасного визначення перспективи
християнської думки. Використання
запропонованої
методології
до
дослідження христологічної доктрини
створює
можливість
осмислення
постаті Ісуса Христа в християнській
філософії новітнього періоду.
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ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ: УТОПІЯ ЧИ
РЕАЛЬНІСТЬ?
В. А. Мандрагеля*
У статті аналізуються деякі підходи керівних органів ЄС, політиків та експертів
стосовно перспектив формування європейської ідентичності у загальному контексті
інтеграційних процесів. Зокрема, предметом розгляду постали вимоги Копенгагської
декларації (1973 р.), програми "Європа для громадян" затверджена Радою Європейського
Союзу на період до 2020 р. Значна увага приділена історичної пам’яті як стрижневої основи
формування культурної ідентичності, особливо питанням засудження тоталітарних
комуністичного та нацистського режимів, що викладені в резолюціях Європейського
парламенту від 2 квітня 2009 р. та 17 вересня 2019 р. Водночас ми піддаємо критиці такий
підхід за однобічність і недостатню об’єктивність в оцінках всього спектру минулих подій.
Зазначено, що не повною мірою в цілях зміцнення європейської ідентичності
використовуються можливості поширення та поглиблення європейської публічної сфери,
особливо з огляду на розвиток європейського контенту в мас-медіа та потужної
комерціалізації медійного ринку. Значний потенціал знаходиться у підвищенні динаміки
крос-кордонного співробітництва, надання нового імпульсу мобільності робочої сили та
посиленню міждержавного обмін студентами, про що свідчать статистичні дані та
соціологічні
дослідження.
Водночас
відмічається
слабка
конкурентоспроможність
європейських університетів у порівнянні з американськими, їх високе розшарування за
інтегрованістю до світового простору освіти, рівнем фінансування тощо. Переосмислення
вимагає політика розвитку територіальних громад разом з покращанням прямої взаємодії
*
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регіонів та наднаціональної спільноти, популяризацією символів ЄС (прапор, гімн, спільні
свята і навіть спільна валюта).
Відтак робиться висновок, що євроскептицизм є закономірною реакцією на
євроінтеграційні процеси, загальні риторичні стереотипи аргументації прихильників ЄС та
спрощені моделі підготовки та прийняття рішень в керівних органах Союзу. Пришвидшена
динаміка реалізації ідеалу «постнаніонального громадянства» за умов сучасних реалій є
нереалістичною і небажаною.
Ключові
слова:
європейська
ідентичність,
євроскептицизм, мобільність, мас-медіа

Європейський

Союз,

інтеграція,

FORMATION OF EUROPEAN IDENTITY: UTOPIA OR REALITY?
V. A. Mandragelia
The article analyzes some approaches of EU governing bodies, politicians and experts regarding
the prospects of European identity formation in the general context of integration processes. In
particular, the requirements of the Copenhagen Declaration (1973), the Europe for Citizens Program
approved by the Council of the European Union for the period up to 2020. A lot of attention has been
paid to historical memory as a pivotal basis for the formation of cultural identity, especially the
condemnation of totalitarian communist and Nazi regimes, as outlined in the European Parliament
resolutions of 2 April 2009 and 17 September 2019 insufficient objectivity in evaluating the entire
spectrum of past events. At the same time, we criticize this approach for its one-sidedness and lack
of objectivity in evaluating the full spectrum of past events.
It was noted that the opportunities for expanding and deepening the European public sphere are
not fully used to strengthen European identity, especially in view of the development of European
content in the media and the powerful commercialization of the media market. Significant potential
lies in enhancing the dynamics of cross-border cooperation, providing a new impetus to labor
mobility and enhancing interstate student exchange, as evidenced by statistics and sociological
researches. At the same time, there is a weak competitiveness of European universities compared to
American universities. They have high difference in terms of their integration into the global, their
level of funding and so on. The development of territorial communities, together with the
improvement of direct interaction between regions and the supranational community, the promotion
of EU symbols (flag, anthem, common holidays and even a common currency) requires rethinking.
Thus, it is concluded that Euroscepticism is a natural reaction to the European integration
processes, general rhetorical stereotypes of argumentation of EU supporters and simplified models
of preparation and decision making in the governing bodies of the Union. The accelerated dynamics
of the realization of the ideal of "post-national citizenship" in today's realities is unrealistic and
undesirable.
Keywords: European identity, European Union, Integration, Euroscepticism, Mobility, Mass
media

Постановка
проблеми.
Європейський Союз понад шість
десятиліть
демонстрував
потужну
динаміку розвитку. Він розпочинався з
Європейської спільноти з вугілля та
сталі (1951 р.), засновниками якої
стали шість держав: ФРН, Бельгія,
Нідерланди, Люксембург, Франція та
Італія. А 1 липня 2013 р. Хорватія
стала двадцять восьмою країною ЄС,
який займає площу більше ніж 4,3 млн.
кв. км. з населенням понад 500 млн.

осіб та ВВП (2018 р.) у 18,4 трлн. дол.
США.
Проте
світова
фінансовоекономічна
криза
2007-2009
рр.
погіршила стан економіки, посилила
безробіття, особливо серед молоді,
позначилася на зниженні рівня пенсій
і доходів. Ще більшим випробуванням
для країн ЄС виявилася європейська
міграційна криза (2015-2016 рр.), коли
потік біженців, переважно з країн
Близького Сходу та Північної Африки,
перевищив 2 млн. осіб. Брюссель не
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зміг запропонувати чіткої міграційної
політики, що значною мірою вплинуло
на підсумки референдуму у Великій
Британії (червень 2016 р.)
щодо
виходу зі складу Союзу. Серед країнчленів
Союзу
не
спостерігається
єдності і стосовно агресивної політики
Кремля (анексія Криму, підтримка
сепаратистського руху на Донбасі).
Все це разом відчутно позначається
на зростанні проблем з ідентичністю в
Європи, які раніше були приховані.
Солідарність,
яка
яскраво
маніфестувала себе під час створення
європейського
проекту,
помітно
втрачається
через
націоналістичні
тенденції
в
контексті
останніх
соціально-економічних і політичних
подій. Інститути і навіть сама ідея
Європейського Союзу перебувають під
вогнем
шаленої
критики
євроскептиків. Можна констатувати,
що Європа стикнулася з найбільшою
екзистенційною кризою за
останні
роки.
Ступінь наукової розробленості.
Звіт, підготовлений дослідницькою
службою Європарламенту на початку
2019
р.,
засвідчив
глибокий
взаємозв’язок,
що
існує
між
декларацією європейської ідентичності
і підтримкою європейської інтеграції.
При цьому різноманітність ЄС з часом
буде тільки зростати, зважаючи на
перспективу вступу до Союзу країн
Західних
Балкан
з
одночасним
старінням громадян (більше
35%
населення
у
перспективі
будуть
перебувати у віці понад 65 років). Це
несе з собою певні ризики і ще більше
вимагає цілеспрямованих зусиль щодо
досягнення консенсусу між країнамичленами ЄС та різними поколіннями
всередині
них.
Європейська
ідентичність є постнаціональною, яка
не відміняє національну ідентичність,
але
слугує
певним
додатковим
компонентом
до
неї.
Сьогодні
Європарламент
називає
чотири
головних
чинника
зміцнення
європейської ідентичності: визнавання
30

існування "інших" (поза межами ЄС);
освіта
/
символи;
матеріальна
ідентичність та громадянство / права
[21: 4].
Однак
зазначені
цілі
недостатньо конкретизовані й не
охоплюють усього розмаїття проблем, з
якими стикаються Брюссель та країничлени Союзу.
Окреслення невирішених питань,
порушених у статті. Серед вчених,
які
безпосередньо
досліджували
питання формування європейської
ідентичності
слід
відзначити
М. Брутера [3], Д. Капорісо і М. Кіма
[4], А. Дрейс-Френсіса [10], В. Каіну та
І. Королеського [15], Ф. Колинда [16],
Б. Лаффан [17], Й. Фоссума [13] та
інших.
Проблеми
крос-культурного
співробітництва
та
підвищення
мобільності
робочої
сили
та
взаємообміну студентами розглядали у
своїх працях Д. Бродін [2], К. де
Венден [8], К. де Вріс [7], Г. Марконі і
Й. Рітцен [18], Е. Реччі та Т. Небе[20].
Деякі
аспекти
формування
європейської
ідентичності
розкриваються
у
нормативноправових актах ЄС та ОЕСР [5; 9; 11;
12; 14; 19; 20; 23].
Мета статті полягає в аналізі
основних чинників, що впливають на
формування європейської ідентичності
на сучасному етапі розвитку та
функціонування
ЄС,
оцінити
їх
ефективність
та
перспективи
подальшого розвитку.
Виклад
основного
матеріалу.
Європейські
політичні
еліти
намагалися додати транснаціонального
виміру
до
існуючої
національної
колективної ідентичності з самого
початку
європейської інтеграції.
Однак тільки 14 грудня 1973 р. було
зроблено рішучий крок і прийнята
дев’ятьма
міністрами
закордонних
справ тодішніх членів "європейського
співтовариства"
Копенгагенська
декларація
про
європейську
ідентичність [10: 226-230].
Проте, й до сьогодні Копенгагенська
декларація
залишається,
мабуть,
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найбільш чіткою заявою щодо спільної
європейської ідентичності. Вона ясно
декларує перевагу принципу єдності
над різноманітністю. Громадянство як
наріжний
камінь
залишається
відмінною рисою політики ЄС щодо
ідентифікації в Європі в останнє
десятиліття, про що свідчить нова
програми "Європа для громадян",
затверджена Радою Європейського
Союзу в квітні 2014 р. на період 20142020 рр. [5]. В ній визначаються дві
загальні
цілі:
по-перше,
сприяти
розумінню громадянами Союзу, його
історії та різноманітності, і по-друге,
формувати європейське громадянство,
покращувати умови для громадянської
та демократичної участі на рівні
Союзу. На демократичне залучення та
громадянську
участь
у
програмі
передбачається до 60% загального
бюджету (185,5 млн. євро). Дуже багато
уваги
буде
приділено
історичній
пам’яті (до 20% бюджету). У той же час
ідентичність в програмі згадується
набагато менше, ніж раніше, як
основна категорія та поняття.
Почати, мабуть слід з історичної
пам’яті. Вона, на думку переважної
більшості
дослідників
колективної
ідентичності,
постає
ключовим
моментом
формування
культурної
ідентичності. На національному рівні
історична пам’ять виступає одним з
інструментів побудови колективної
ідентичності, оскільки створює почуття
загального минулого. На це працюють
й історичні міфи, історична територія
батьківщини,
тощо.
До
цього
залучається вплив шкіл, підручників,
наукової літератури, музеїв, історичних
монументів, а також національні
свята, виставки, твори мистецтва. Але
на більш високому рівні це виглядає не
дуже перспективним.
Останніми
роками
увага
концентрується на тому, що для
Європи ХХ ст. стало боротьбою з
тоталітарними режимами, націоналсоціалізмом та сталінізмом. Прикладом
заходів ЄС, спрямованих на зміцнення

свідомості
громадян
щодо
загальноєвропейського
минулого
і
спадщини, є резолюція Європейського
парламенту від 2 квітня 2009 р. про
європейську совість і тоталітаризм [11],
що закликає проголосити 23 серпня
1939 р., коли був підписаний Пакт
Молотова – Ріббентропа,
як
загальноєвропейський день пам’яті
жертв
усіх
тоталітарних
та
авторитарних режимів. А 17 вересня
2019
р.
Європарламент
ухвалив
резолюцію з нагоди 80-річчя початку
Другої світової війни, в якій засуджено
комуністичний
та
нацистський
тоталітарні режими [12].
Відтак, створюється конкуренція
між двома проєктами колективної
пам’яті: унікальністю Голокосту, який
значною мірою сформував західну
європейську післявоєнну культуру, та
націонал-соціалізмом і сталінізмом як
однаковим злом. Проте, тут зразу
можна
висловити
зауваження.
У
конкретному
випадку
те,
що
називається "Європейським проєктом",
сучасна Європа та її цінності повинні
протиставлятися
у
ставленні
до
минулого досвіду масового насильства,
геноциду чи переселення населення. Це
автоматично поділяє історію на чорнобілі тони світлого сучасного на тлі
"темного минулого". Можна також
намалювати у минулому славетні
шляхетні традиції тощо. Все це буде
призводити до однобічного розуміння
історії. Вважаємо, що краще мати
відкрити й прозорі дискусії стосовно
минулого. Крім цього, обмеження
питаннями
націонал-соціалізму
та
сталінізму має ризик забути про
спільну європейську відповідальність
за минуле.
Не
слід
також
недооцінювати
символи та міфи. Як стверджує
Й. Фоссума, їх використання відіграє
важливу і певною мірою недооцінену
роль
у
формуванні
європейської
ідентичності.
Часто
проводиться
аналогія з "політиками ідентичностей",
які крізь символи, міфи, спільну
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історію формували сучасні національні
держави [13].
Це ж саме відбувається сьогодні в
ЄС. Відомі приклади містять в собі:
прапор Європи, який представляє як
Європейський союз, так і Раду Європи;
"Ода до радості" Л. ван Бетховена, яка
у 1985 р. стала гімном ЄЕС, а у 1993 р.
– офіційним гімном ЄС, святкування
"Дня Європи" (щорічно 9 травня) в
ознаменування
річниці
прийняття
декларації Р. Шумана.
Причинний зв’язок між символами
та
прихильністю
особистості
до
соціальної ідентичності на багатьох
переконливих
прикладах
довів
М. Брутер ще у 2003 р. [2]. Якщо про
прапор, гімн, спільні свята написано
чимало, то багато вчених сьогодні
стверджує, що навіть євро постає
досить вагомим символом європейської
інтеграції. Його введення у 2002 р.
слугувало не тільки економічним та
фінансовим цілям, а й сприяло
консолідації європейської спільноти.
Сьогодні актуалізується питання
щодо
пошуку
інших
важелів
формування
європейської
ідентичності.
Зокрема,
необхідно
звернути
увагу
на
підвищення
європейської прив’язки громадян ЄС
через
кооперацію
та
відповідні
наднаціональні інститути. Стосовно
цього аспекту існує значний масив
наукової
літератури,
де
питання
соціалізуючого ефекту європейських
інститутів розглянуто ретельно й у
системний
спосіб.
При
цьому
переважна
більшість
дослідників
послуговується традицією соціального
конструктивізму.
Так,
Б. Лаффан
знайшла значний вплив, що здійснює
на громадян ЄС Єврокомісія з її
чисельними
підрозділами,
Європейський
центробанк
та
Європейський суд справедливості. Як
засвідчують масштабні опитування,
працівники цих установ у своїй
повсякденній
діяльності
виходили
радше з наднаціональних перспектив
та норм, ніж з національних інтересів,
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як
представники
Європейського
парламенту [17: 86-87].
При формуванні відчуття спільності
соціальна взаємодія здійснюється у
різний
спосіб.
По-перше,
існує
нерозривний
зв’язок
соціальних
комунікацій між різними акторами у
структурах, що формують спільноту.
Якщо бути більш точним, то в
інтерпретації
К. Дойча
акцент
робиться на соціальні групи та
інститути, які забезпечують ефективні
канали комунікації, горизонтальні та
вертикальні зв’язки [5: 82). Друга
умова, на яку посилається дослідник,
це мобільність особистостей. На цьому
наголошують й інші вчені, зокрема,
Е. Реччі, Т. Небе [20: 5-6].
Зв’язок
між
європейською
публічною сферою та колективною
ідентичністю
переконливо
довели
В. Каіна
та
І. Каролевскі.
Вони
констатують,
що
публічна
сфера
здатна
генерувати
колективну
ідентичність за допомогою участі
громадян, формування комунікативної
думки та автономної законотворчості
[15: 10].
Ми повинні також з’ясувати, що
розуміти під європейською публічною
сферою. У широкому сенсі вона часто
розуміється як "простір або арена для
широкої
громадськості
для
обговорення, дискусії, і участі у
розв’язанні соціальних проблем" [6].
При
цьому
більшість
дослідників
відштовхується від класичної роботи
Ю. Габермаса
"Структурна
трансформація публічної сфери" (1962
р.). Німецький вчений під публічною
сферою розуміє своєрідну арену для
сприйняття,
ідентифікації
та
подолання проблем, які зачіпають все
суспільство.
Зовнішня політика та політика
безпеки ЄС може збільшити характерні
особливості соціальної ідентичності
шляхом
зближення й
збільшення
порівняльної
та
нормативної
відповідності
між
ідентичністю
і
поточною конфігурацією міжнародних
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відносин. В останніх спостерігається
істотна відмінність між цивільною та
військовою силою. ЄС розуміє себе як
цивільну
силу
для
того,
щоб
відокремити
від
військових
потужностей
у
міжнародних
відносинах. Зокрема, Дж. Капорасо і
М. Кім
доводять,
що
європейці
розглядають
США
як
спільноту,
побудовану на інших економічних,
ідеологічних та політичних засадах [4].
Ціннісно-світоглядне
протистояння
європейців та американців відмічалося
стосовно Міжнародного кримінального
суду, Договору про протиракетну
оборону, кіотських протоколів щодо
глобального
потепління,
а
також
іракської війни. А відмінність у
застосуванні військової сили в Європі
була меншою, ніж між Європою та
США. Хоча Данія, Велика Британія,
Іспанія були в коаліції, розбіжності між
європейцями були меншими.
Сьогодні
значну
роль
у
функціонуванні
публічній
сфері
відіграють
мас-медіа,
насамперед,
пов’язані з новинами. Саме там
висловлюють свої думки політичні
діячі, громадянське суспільство та
окремі громадяни. ЗМІ виступають
площадкою, де викристалізовується
суспільна
думка,
виковується
колективне
саморозуміння
та
формується європейська соціальна
ідентичність. Водночас, деякі експерти
вважають,
що
немає
ніякої
європейської публічної сфери, оскільки
відсутнє
спілкування
на
європейському рівні на основі спільної
мови і чисто європейських ЗМІ. Вони
вважають, що на європейському рівні
необхідні нові наднаціональні форми
мас-медіа. Однак переважна більшість
вчених не погоджується з цими
песимістичними
поглядами
і
пропонують більш реалістичні критерії.
Європейська
публічна
сфера
значною
мірою
є
породженням
взаємообміну
між
національними
медійними просторами. До того ж
формування європейської публічної

сфери передбачає високу ступінь уваги
до
європейської
тематики
у
національних
мас-медіа.
Важливі
політичні, соціальні й економічні теми
подаються
з
універсальної
європейської перспективи, а не з
плюралістичних національних позицій.
Зокрема, криза південноєвропейських
країн жваво обговорювалася усіма
членами ЄС. [16: 41].
Зважаючи на схожі форми подачі
матеріалу у різних національних медіа,
значна частина експертів визнає
процес їх європеїзації. Це створює
"спільноту комунікації" і загальні
європейські теми отримують порівняно
однакову увагу
й використовують
схожі
взірці
інтерпретації
подій.
Особливо важливим є використання
схожих дискурсів.
Експерти
правомірно
звертають
увагу на можливість підвищення
ефективності
взаємодії
індивідів,
соціальних груп та спільнот
через
кроскордонну мобільність. Останню,
зазвичай, розглядають у двох аспектах:
мобільність
робочої
сили
та
міждержавний обмін студентами. Те,
що у глобальному вимірі їх масштаби
та
динаміка
підвищуються,
не
викликає сумніву.
В той же час масштаби мобільності
не слід перебільшувати. Як зазначає
К. де Венден, ця ідея ще не стала
важливою
складовою
суспільного
розвитку; лише 3 % населення світу
(майже 175 мільйонів людей) беруть
участь у різних формах міграції:
возз’єднання сімей, біженці та вислані
особи, трудові мігранти, студенти,
бізнесмени
та
експерти.
Однак
відкритість
кордонів
неминуче
посилює
циркуляцію
людей,
що
призводить до маятникової міграції [8].
ЄС
відноситься
до
найбільш
відкритих
суспільно-політичних
та
соціально-економічних
і
духовнокультурних систем, де трудова та
освітня
мобільність
має
усталену
традицію. Як уважають експерти,
європейці,
що
змінили
країну
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проживання, мають більш сильні
почуття європейської ідентичності, ніж
решта населення. З підписанням
Римського Договору (1957 р.) кроскордонна
мобільність
визнавалася
ключовим компонентом європейської
інтеграції
і
розглядалася
як
основоположна передумова розвитку
загального ринку. У 1968 р. вільне
пересування
працівників
стало
фактом.
Воно
інтенсифікувало
взаємообмін культур тощо.
Відповідно до даних Європейського
аудиторського суду 2018 р., вже у 2015
р. 11,2 млн. громадян ЄС жили і
працювали в інших країнах Союзу, що
становить 3,7 % усього населення
працездатного віку [13]. В огляді
Європейського парламенту (вересень
2017 р.) зазначається: щодня понад 1,7
млн. європейців приїздять на роботу до
інших держав-членів ЄС [9].
Італійці та португальці становлять
найбільші спільноти, що живуть в
інших країнах ЄС, на відміну від
датчан
та
шведів.
Було
також
виявлено
тісний
взаємозв’язок
внутрішньої
міграції
в
ЄС
з
географічною та культурною схожістю.
Наприклад, в Ірландії британські
громадяни становлять 75,3 % іноземців
ЄС, в той час як в Сполученому
Королівстві ірландці складають 48,1 %
громадян, нечленів ЄС. Австрійці
становлять 10 % від громадян ЄС, які
проживають у Німеччині; французи –
19 %, голландці – 15,2 % іноземних
громадян, що мешкають в Бельгії.
Слід зважити й на те, що значну
роль у посиленні мобільності праці
відіграє безробіття. У ЄС цей показник
у серпні 2019 р. становив 6,2 %. У
деяких країнах, таких як Греція та
Іспанія,
Італія
і
Франція
він
дорівнював відповідно 17 %, 13,8 %,
9,5 %, 8,5 % [23]. До них слід додати
неповністю
зайнятих
(неповний
робочий день, безробітні, які шукають
роботу, але не можуть негайно почати
працювати,
безробітні
здатні
до
роботи, але не шукають її). Значну роль
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у внутрішній міграції відіграють вік та
освіта. У різних країнах Європи від 85
до 90 % мігрантів у віці до 40 років.
Вищезазначене свідчить, що кроскордонна міграція не є суттєвою у
формуванні європейської ідентичності.
Радше британці, що живуть в Ірландії
та навпаки, як і у випадку датчан і
шведів,
відчувають
свою
приналежність до англосаксонської або
скандинавської спільноти.
Якщо розглядати обмін студентами,
то початкові рамки для цих освітніх
ініціатив встановила програма Сократ
(Socrates), яка набула чинності у 19941999 рр. Пізніше вона була замінена
програмою Сократ II (Socrates II) 2000
р. У 2006 р. її заступила Програма
безперервної освіти Lifelong Learning
Programme
(LLP),
яка
в
цілому
встановлює
поточні
рамки
для
освітньої
діяльності
Європейського
Союзу. Серед них, мабуть, найбільш
відома програма Ерасмус (Erasmus)
щодо підтримки транснаціонального
студентського обміну у сфері вищої
освіти,
а
також
співпраці
між
університетами
та
коледжами
в
Європі. Інша освітня ініціатива ЄС,
спрямована
на
сприяння
транскордонній
мобільності,
є
Європейська система трансферу та
акумуляції кредитів – European Credit
Transferand
Accumulation
System
(ECTS), як інструмент мобільності
студентів.
При цьому європейські університети
поки що не витримують конкуренції з
американськими
у
боротьбі
за
азіатських
студентів.
З
метою
посилення конкурентноспроможності
вищих
навчальних
закладів
Європейський парламент у 2014 р.
ухвалив рішення про дозвіл іноземним
студентам поєднувати навчання і
працю (без обмежень годин), а також
на 1,5 роки залишатися в країні після
завершення навчання.
Підвищення мобільності студентів
демонструють і перші роки програми
Erasmus+. Однак як свідчить аналіз,
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спостерігається різка диференціація
між країнами з огляду на географічне
розташування та типи академічної
мобільності. Скажімо, дедалі більше
студентів країною навчання обирають
Німеччину. Так, у 2016 – 2017 рр. в
країну прибуло 41 тис. студентів, що
на 5 тис. осіб більше, ніж у 2015-2016
рр.
Особливо
високими
темпами
зростає кількість тих осіб, що приїхали
на стажування. Їхня кількість також
значно зросла у Великій Британії і
навіть Іспанії та Греції. Більшість
студентів (53 %) в рамках програми
Erasmus+ обирають 5 країн (Іспанію,
Францію, Німеччину, Велику Британію
та Італію).
Відтак, в Європі може виникнути
нове
розшарування
серед
університетів: розміщених в низці
країн й повністю інтегрованих у
світовий простір вищої освіти, та
інших, які такого виміру не мають.
Дійсно,
слабкіші
та
дрібніші
університети
закономірно
мають
менші ресурси та рівень освітніх
стандартів,
стаючи
аутсайдерами
конкурентної
гонитви.
Тому
не
випадково,
дослідницька
служба
Європарламенту у 2019 р. визначила
одним
із
основних
пріоритетів
розвиток освіти [21: 4].
Проте, незважаючи на ці недоліки
та негаразди, можна констатувати:
серед найбільш значних досягнень ЄС
є
мобільність
для
студентів
та
підвищення можливості отримання
вищої освіти. Як свідчать дані,
студенти, які навчалися за програмою
Erasmus та Erasmus+, показують
кращі індивідуальні характеристики
(толерантність,
довіра,
навички
розв’язання проблем, допитливість,
знання сильних / слабких сторін та
рішучість при прийнятті рішення під
час підбору персоналу. Зазначимо, що
різниця в цих значеннях зростає на
42 % в середньому, у порівнянні з
іншими студентами і це відповідає
очікуванням 92 % роботодавців, які
шукають саме такі особистісні риси.

Представники європейських вищих
навчальних закладів підкреслюють, що
їхня роль полягає не тільки у
підготовці
наступного
покоління
працівників для економіки знань, а й у
відповідальності
за
культурносоціальний та громадянський розвиток
на національному та європейському
рівнях [2]. Водночас у декількох
дослідженнях
констатовано,
що
навчання за кордоном не підірвало їх
відчуття прихильності до місцевих і
національних культур. Навпаки, є
неспростовні докази того, що періоди
навчання за кордоном сформували
більш чітке уявлення про їх місцеву
ідентичність та її особливості.
Необхідно також зазначити, що
мобільність студентів та привілеї, які
приходять разом з нею, належать
переважно
вищій
освіти.
Так,
Організація
економічного
співробітництва та розвитку ще у 2014
р. у доповіді про професійно-технічну
освіту зазначала, що тільки школа та
університет, а також контекст між
ними, що розвивається, відіграють
домінуючу роль в осмисленні освітньої
політики. Але поза цими двома
інституціями існує менш зрозумілий
світ коледжів, дипломів, атестатів та
професійних іспитів – післядипломна
професійна освіта та навчання [19].
Проте,
конкуренція
між
університетами відбувається явно не в
рівних умовах. Управління з точки
зору автономії університету (під чіткою
відповідальністю за результати та
фінансування на одного студента)
значно
відрізняється.
Результати
досліджень тісно пов'язані як з
фінансуванням, так і з управлінням.
Один
відсоток
додаткового
фінансування призводить, зазвичай,
до 3 % вищого місця у рейтингу
університетів [18]. Більша автономія
університетів також призводить до
кращої результативності досліджень.
Останнім часом дедалі більше уваги
приділяється
територіальному
розвитку. Міста та регіони почали
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відігравати помітну роль у 1980-х рр.
ЄС
шукає
покращання
прямої
взаємодії регіонів та наднаціональної
спільноти відповідно до встановлення
необхідного балансу інтересів держав
крізь зміцнення локальних спільнот у
проєкті єдиної Європи. Еліти міст та
регіонів
вбачають
у
європеїзації
можливість
актуалізації
місцевих
проблем у
великому
політичному
просторі замість ідентифікації себе у
національних
кордонах.
Відтак
можемо говорити про субнаціоналізм у
європейському масштабі. Ця проблема
активно почала обговорюватися у
1990-х рр. на міжурядових зустрічах в
ЄС, які призвели до появи декількох
важливих ініціатив. Зокрема, у 1999 р.
з’явилася Європейська Просторова
перспектива
розвитку
(European
Spatial
Development
Perspective
–
ESDP), що, у свою чергу, слугувало
появі нового покоління міждержавних
програм співробітництва та створенню
відповідних
мереж
на
кшталт
Європейської мережі спостереження
просторовому плануванню (European
Spatial Planning Observatory Network
ESPON).
Сьогодні
з’являються
нові
можливості
у
відносинах
між
субнаціональним
націоналізмом
та
сучасним європейським керівництвом.
Стрімко постає нова регіональна
архітектура
у
час
посилення
суверенітету Європи, перетворення ЄС
на повноправного й пливового суб’єкта
міжнародних відносин. Як виявилося,
відповідно до процесу формування
колективної
ідентичності,
занадто
великі й далекі, надмірно зрегульовані
спільноти
та
організації
можуть
вбачатися
як
частково
функціональними, що недостатньо для
реального, емоційного прикріплення.
Зміцнення локальних спільнот, з
одного боку, може призвести до
підвищення конкуренції між ними і
зростанню
почуття
різниці.
Економічна
раціональність
також
підтримує
цю
тенденцію.
Однак
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конкуренція субнаціональних одиниць
може бути сприятливою для загального
майбутнього Європи, оскільки міста і
субдержавні території стають більш
органічно вбудованими у європейські
мережі, а також частіше взаємодіють
між собою, що сприяє формуванню
більш модерного характеру їхньої
європейської ідентичності.
Водночас,
необхідно
бачити
і
труднощі
щодо
розвитку
євроінтеграційних процесів, особливо
після міграційної кризи 2015-2016 рр.
та Brexit, який відбудеться на початку
2020 р. Як сслушно зазначили свого
часу Х-Й. Тренз та П. де Вілде,
євроскептицизм
відкриває
нові
простори народній демократії проти
нав’язуваного об’єднання, в якому різні
суб’єкти
змагаються
з
народним
суверенітетом та диференційованими
претензіями на приналежність до
Союзу. Його не слід звинувачувати у
ірраціональності,
емоційності
чи
маргінальності
та
необхідно
відмовитися від прагнення прискорити
інтеграцію покращенням спілкування з
громадськістю [22: 18].
Мабуть, слід погодитися з висновком
С. Ауера про те, що спроби рухатися у
напрямку більш федеративної Європи
з
ідеалом
"постнаніонального
громадянства"
(Ю. Габермас)
на
сучасному етапі є нереалістичним і
небажаними [1: 1163]. Прихильники
прискорення
динаміки
інтеграцій
часто-густо
використовують
певні
загальні
риторичні
стереотипи
аргументації, не бажаючи об’єктивно
оцінити існуючи реалії і переглянути
деякі
підходи
щодо
подальшого
майбутнього ЄС [24].
Висновки
та
перспективи
дослідженя.
Аналіз
теоретичних
підходів та практичної діяльності
керівних
органів
ЄС
стосовно
формування європейської ідентичності
свідчить про недостатню увагу до
цього важливого питання, зокрема:
1) Права та обов’язки громадян
мають,
переважно,
національне
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підґрунтя
й
актуалізуються
у
наднаціональному
(європейському)
вимірі лише під час вирішення
проблем, що виникають поза межами
ЄС. Вибори до Європарламенту у
багатьох країнах носять, здебільшого,
формальний характер.
2)
Робота
щодо
формування
загальної історичної пам’яті позбавлена
системності й орієнтована переважно
на
викриття
очевидних
злочинівтоталітарних режимів ХХ ст.
(комунізм, нацизм) та демонстрації
антигуманності Голокосту. Поза увагою
залишаються інші, надзвичайно гострі
дискусійні
моменти
спільної
європейської історії.
3) Недостатньо
динамічно
розвивається європейська публічна
сфера, оскільки загальні проблеми ЄС
поки залишаються на периферії уваги
національних
мас-медіа.
Слабо
висвітлюється
діяльність
керівних
органів Союзу, дискусійні моменти та
пункти розбіжностей між країнамичленами ЄС.
4) Незначними темпами зростає
мобільність
робочої
сили
та
міждержавний
обмін
студентами.
Європейські університети поки слабко
інтегровані у світовий освітній простір
і дуже різняться за якістю освіти та
рівнем фінансування.
5) Пряма взаємодії регіонів та
наднаціональної спільноти відповідно
до встановлення необхідного балансу
інтересам держав крізь зміцнення
локальних спільнот у проєкті єдиної
Європи
поки
що
виявляється
неефективною і має значний потенціал
для покращання.
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ТЕРМІНОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМАТИКА ПОНЯТТЯ МЕНТАЛЬНОСТІ
У СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОМУ ДИСКУРСІ
О. О. Гордійчук*
Розглянуто основні теоретичні підходи до соціально-філософського аналізу понять
"ментальність" та "менталітет" як об’єкта дослідження. Встановлено, що поняття
ментальності набуває змістовного і функціонального розуміння лише в контексті певної
теоретичної моделі. Соціально-філософський рівень методології передбачає узагальнення
положень філософсько-парадигмального та діалектичного підходів у контексті
визначення ідей, закономірностей та концепцій. Припускаємо, що генезис розвитку
ментальності особистості, як представника певної групи, відображає особливості
менталітету народу, відображаючи специфіку національного характеру. Тоді
ментальність є системою уявлень та цінностей, які регулюють поведінку особистості в
соціокультурних реаліях життя. У працях дослідників вона трактується у специфічній
формі, як зумовлена процесом життєдіяльності етносу в певних географічних,
історичних та культурних умовах.
Важливого значення набуває визначення теоретичної та філософської бази
дослідження, змісту категорій одиничного, особливого й загального у контексті
формулювання ментальності, визначення сутнісних й особливих ознак цього процесу. Цей
підхід дозволив визначити структуру ментальності, яка розкриває її сутність та
механізм впливу на діяльність суб’єкту менталітету. Доведено, що усвідомлювані
елементи менталітету тісно пов’язані зі сферою несвідомого, яке у межах етносів не
підпадає під сферу їх рефлексії і не підлягає раціональному осмисленню й артикуляції.
Обґрунтовано, що система образів, котра лежить в основі людських уявлень про світ та
власне місце в ньому, впливає на спосіб світовідчуття, світосприйняття та
світоперетворення, а також на особливості побудови ієрархії цінностей, зумовлює
особливі, характерні для певної спільноти, реакції та патерни поведінки.
Констатовано, що соціально-філософський аналіз феномену ментальності потребує
використання понятійного апарату, який описує в різних категоріях різноманітні
соціокультурні уявлення індивіда. Суб’єктивні прояви людської психіки, які трактуються
як ментальність або менталітет, відображають соціальні, економічні, політичні, духовні
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та моральні аспекти суспільного життя, неможливо розглядати в межах однієї категорії,
їх необхідно аналізувати як багаторівневе утворення.
Ключові слова: ментальність, менталітет, соціально-філософський дискурс, етнічна
психологія, етнос, народ

TERMINOLOGICAL PROBLEMS OF THE MENTALITY CATEGORY
IN SOCIO-PHILOSOPHICAL DISCOURSE
O. О. Hordiichuk
The main theoretical approaches to the social and philosophical analysis of the categories of
"mentality" and "mentality" as a research object are considered. It is established that the concept
of mentality acquires a meaningful and functional understanding only in the context of a certain
theoretical model. In our view, the socio-philosophical level of methodology involves generalizing
the provisions of philosophical, paradigmatic and dialectical approaches in the context of defining
ideas, patterns and concepts. determining the theoretical and philosophical base of the study is
important, namely the content of categories of single, special and general in accordance with the
process of formulating mentality, the definition of the essential and special features of this
process. We assume that the genesis of the development of the mentality of the individual, as a
representative of a certain group, captures the characteristics of the mentality of the people,
reflecting the specifics of a national character. Then mentality is a system of ideas and values
that govern the behavior of an individual in the sociocultural realities of life. In the writings of
scientists, it is interpreted specifically as a phenomenon caused by the vital activity of an ethnos
in certain geographical, historical and cultural conditions.
This approach allowed us to determine the structure of the mentality that reveals its essence
and the mechanism of influence on the activity of the subject of the mentality. It is proved that the
conscious elements of the mentality are closely connected with the sphere of the unconscious,
which within ethnic groups does not fall within the sphere of their reflection and is not subject to
rational comprehension and articulation. In our view, this system of images, which underlies the
human conception of the world and its place, defines the actions and behavior of people, the way
of human perception, thinking, evaluation, contributes to the establishment of a hierarchy of
values through which a person reflects and understands the world.
It is concluded that socio-philosophical analysis of the phenomenon of mentality requires the
use of a conceptual apparatus, which describes different socio-cultural ideas of the individual in
different categories. Subjective manifestations of the human psyche, which are interpreted as
mentality or mentality, reflecting the social, economic, political, spiritual and moral aspects of
social life, cannot be considered in one category, they must be analyzed as a multi-level
formation.
Keywords: Mentality, Socio-Philosophical Discourse, Ethnic Psychology, Ethnos, People

Постановка проблеми. Соціальнофілософський
аналіз
актуальних
проблем
сучасного
суспільства,
потребує ретельного та змістовного
дослідження феномену ментальності
як важливого чинника, що впливає
на суспільні процеси на усіх рівнях
функціонування соціальної системи.
Менталітет у сучасній соціальногуманітарній парадигмі розглядається
як сутнісна характеристика соціуму
через приналежність людини не лише
до дійсності об’єктивного світу, а й
суб’єктивного, який є результатом
творення ментальності. Лише завдяки
40

осмисленню
структури
та
особливостей ментальності країни,
етносу чи соціальної спільноти стає
можливим
процес
розвитку
та
подальшої
модернізації
як
суспільства, так і держави. Ментальні
особливості відображають світоглядні
позиції людини, певні грані її
ідентичності,
ціннісні
орієнтири,
моделі поведінки у різних життєвих
ситуаціях.
В умовах глобалізації, людство
опинилося
перед
складними
й
різноманітними
суперечностями,
пов’язаними
з
вирішенням
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економічних, політичних та духовних
запитів й потреб суспільства. Саме
тому, небезпідставним є звернення до
природи ментальності суспільства як
дієвого
засобу
прогнозування
соціально-економічного
розвиту,
допоміжного інструменту у вирішенні
конфліктів на етнічному ґрунті та в
процесах адаптації людини до нового
соціально-культурного середовища.
Понятійно-категоріальний апарат,
який використовується у суспільних
та гуманітарних науках для аналізу
загальних, особливих та одиничних
характеристик феномена менталітету,
характеризується
поліфункціональністю. Зважаючи на
вищезазначене,
проблема
ментальності в соціальній філософії
потребує
вирішення
насамперед
питань
методологічного
та
теоретичного
рівнів.
Важливою
сферою дослідження ментальності є
висвітлення її основних детермінант,
визначення механізмів їх впливу.
Вважаємо за необхідне виокремити
та проаналізувати різні підходи до
тлумачення терміну "ментальність",
розглянути співвідношення понять
"ментальність"
і
"менталітет",
обґрунтувати їх введення в науковий
обіг,
а
також
проаналізувати
міждисциплінарний
характер
визначення менталітету.
Ступінь наукової розробленості.
Проблему ментальності та менталітету
у науковій літературі вивчали як
зарубіжні, так й українські вчені.
Відомі дослідження у цій сфері
здійснили вчені як минулих століть
(Л. Леві-Брюль, М. Шелер, Е. Кассірер,
М. Мосс, А. де Токвіль, О. Шпенглер),
так і сьогодення (П. Дінцельбахер,
Ф. Граус,
Ю. Мітке).
Серед
вітчизняних дослідників, предметом
дослідження яких є ментальність та
ментальні
характеристики
українського
народу,
І. В. Бичко,
О. В. Бондаренко,
Є. І. Головаха,
І. М. Грабовська,
Р. О. Додонов,
Я. С. Калакура,
М. А. Козловець,

О. Ю. Кульчицький, С. Б. Кримський,
І. І. Поліщук,
М. В. Попович,
О. О. Рафальський,
Н. І. Соболєва,
М. М. Міщенко,
М. П. Требін,
М. Ф. Юрій та ін.
Окреслення невирішених питань,
порушених у статті. Аналізуючи
ступінь
розробленості
проблеми
ментальності в науковій літературі,
слід
вказати
на
відсутність
розгорнутих соціально-філософських
досліджень з цього питання. Серед
значної кількості праць означений
аспект
розглядається
переважно
дотично,
опосередковано,
зумовлюючи відсутність соціальнофілософського погляду на зазначену
проблематику.
Натомість
базові
основи
дослідження
феномену
ментальності репрезентовані різними
напрямками,
представленими
у
відповідних галузях знань. Зокрема, в
межах
соціальної
психології
розроблено проблему співвідношення
свідомості індивіда та групи; в межах
загальної
психології
сформовано
теорію
архетипів
як
основу
"колективного несвідомого" К. Юнга
та концепцію "соціального характеру"
В. Райха; представники історичної
антропології (А. Леруа-Гуран, Л. ЛевіБрюль,
К. Леві-Строс,
Б. Малиновський та ін.) за допомогою
ментальності розробили пояснення
взаємозв’язку
духовного
та
соціального
розвитку,
механізми
з’ясування причин певних історичних
подій, сформували концепцію "двох
історичних реальностей" (реальності
"як
такої"
та
"уявлення
про
реальність" у представників певної
епохи);
в
межах
культурної
антропології
завдяки
вивченню
процесів
формування
людської
особистості
та
світу
культури,
особливостей поведінки, пануючих
норм та форм відхилень, механізмів
їх корекції, було розроблено теорії
базової та модальної особистості; у
французькій "Новій історичній науці"
ментальність
представлено
через
41
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дослідження
проблематики
стереотипів поведінки, способів та
форм
організації
мислення,
конкретних й образних картин світу,
які зароджуються в середньовічній
суспільній свідомості.
Метою статті є аналіз становлення
та
еволюції
категоріального
визначення й експлікації поняття
"ментальність", його теоретичного
наповнення
та
операціоналізації
базових принципів.
Виклад
основного
матеріалу.
Зазначимо,
що
поняття
"ментальність" розглядається з різних
позицій, серед яких виділимо три
найбільш поширені в науковому
дискурсі парадигми. Перший підхід
вивчає
ментальність
як
певну
універсалію суспільної
свідомості:
"Лише
знання
і
розуміння
психологічного
феномену
ментальності
дозволяє
реально
побачити, що історія будь-якого
народу багато в чому є лише
наслідком
особливостей
його
духовного
складу"
[1:
232].
У
результаті взаємодії індивідів великих
та
малих
соціальних
спільнот
формується свідомість, стійкість якої
визначається
кількісними
показниками її носіїв. Цей підхід
дозволяє розглядати ментальність на
різних рівнях суб’єктності: індивід,
територіальна спільнота (село, місто,
мегаполіс), народ, нація. Однак
кожний суб’єкт може бути обмежений
географічним
простором
(місто,держава) та історичним часом.
У
процесі
соціальної
взаємодії
індивідів,
на
нашу
думку,
виробляються
інтереси
груп
як
цілісності, сприяючи формуванню
суспільної свідомості. Ментальність як
визначальна
характеристика
суспільної свідомості виникає лише в
організованих соціальних групах.
Інші
дослідники
розглядають
ментальність як мінливу категорію,
що
відображає
особливості
світосприйняття соціальних спільнот
42

різного типу на певному етапі
історичного розвитку. У межах цієї
парадигми
науковці
виділяють
історичний
тип
ментальності,
основним
предикатом
якого
є
цілісний образ картини світу, що
формується під впливом культури і
знаходить відображення в свідомості
окремого індивіда чи суспільства
загалом. Аналізуючи картину світу
крізь призму соціальної діяльності і
соціальної
поведінки
особистості,
науковці
прагнуть
осмислити
внутрішню
позицію
шляхом
реконструювання
їх
уявлень:
"Смисли,
які
ми
намагаємося
розкривати через поведінку людини,
властиві
кожному
окремому
суспільству та є специфічні для
кожного
періоду
історії.
Вони
історично мінливі, а тому зрозуміти їх
можна лише вивчаючи в контексті
цієї культури" [2: 20].
У
межах
третьої
парадигми
дослідники розглядають ментальність
як своєрідну модель свідомості,
центральним
постулатом
якої
є
"змодельована реальність на основі
інструментальної й цілеспрямованої
діяльності людей, яка виражає їхні
інтереси та волю і є причиною
самоорганізації" [3: 80].
Таким чином, ментальність є
багатогранним
поняттям,
яке
відображає базові аспекти соціальної,
економічної, політичної та духовної
сторін життя суспільства. У цьому
контексті
Р. О. Додонов
виділяє
базові
дефініції
для
розкриття
сутності ментальності – описові,
психологічні,
раціональні,
нормативні, структурні та генетичні
[4: 11–15]. Для нашого дослідження
зазначена типологія визначень, які
репрезентують сукупність свідомих та
несвідомих
уявлень,
способів
поведінки і реакцій, відображатимуть
феноменологічний
контекст
свідомості через інтегральні рівні
ментальності.
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Зважаючи на міждисциплінарний
характер
дослідження
категорії
ментальності,
яка
входить
до
понятійно-категорійного
апарату
різних гуманітарних наук, складним
залишається
її
визначення,
теоретичне
наповнення
та
операціоналізація базових принципів
у
межах
соціально-філософського
дослідження. У науковому дискурсі це
призвело до різних методологічних
підходів
у
дослідженні
цієї
проблематики, зумовлюючи низку
суперечностей, що виникають при
ретельному
науковому
розгляді
феномену
менталітету.
Головна
складність
соціально-філософського
аналізу
менталітету
пов’язана
з
особливостями його відображення в
предметній діяльності, поведінці й
спілкуванні представників спільноти,
які є сталими суб’єктами менталітету.
Зауважимо,
що
соціальна
філософія позбавлена однозначного
та
універсального
тлумачення
ментальності, яке б включало всю її
багатозначність.
Поняття
ментальності набуває змістовного та
функціонального розуміння лише в
контексті певної теоретичної моделі.
Визначення
ментальності
завжди
пов’язане з конкретною світоглядною
та
концептуальною
моделлю
теоретичного дослідження. У зв’язку з
цим,
поняття
"ментальність"
у
соціально-філософському дискурсі, на
нашу думку, повинно виступати, з
одного
боку,
інтегральною
та
порівняльною
характеристикою
духовної винятковості колективного
або індивідуального суб’єкта, а з
другого – пояснювати специфічний
тип світосприйняття суб’єкта. Не
менш важливим у цьому аспекті є
розуміння
особливого
способу
активності суб’єкта.
Втім,
соціально-філософський
аналіз категорії ментальності та
методології її дослідження завжди
вирізнявся багатогранністю поглядів і
підходів, відмовою від засобів й

методів, котрі себе не виправдали.
Без розуміння сутності основних
етапів процесу формування тієї чи
іншої категорії та використання їх
надбань
складно
говорити
про
можливість введення в філософський
дискурс нових категорій. Особливо це
знаходить вираження в контексті
обґрунтування системи свідомих та
підсвідомих
соціально-психічних
елементів, які формують певний тип
світосприймання,
інтерпретації
й
поведінки людей, впливають на всі
сфери
індивідуально-суспільного
життя.
Саме відсутність на певному етапі
пізнання загальноприйнятих термінів
та
понять
для
позначення
особливостей елементів свідомої й
несвідомої сфери психіки призвела до
використання терміну "менталітет".
Слушною є позиція тих науковців, які
вважають, що ментальність важко
ввести в чіткі межі через її наявність
на
всіх
рівнях
свідомості
та
поведінки людей [5: 195]. Соціальнофілософський аналіз ментальності, на
нашу думку, можливий лише при
використанні філософських категорій
загальне,
особливе
і
одиничне
для позначення
як
свідомих
й
несвідомих
елементів
психіки
соціальної спільноти, так і особи як
суб’єкта ментальності.
Відтак,
важливого
значення
набуває визначення теоретичної та
філософської бази дослідження –
змісту
категорій
одиничного,
особливого й загального відповідно до
процесу формулювання ментальності,
визначення сутнісних та особливих
ознак зазначеного процесу. Категорії
діалектики загального й одиничного
представлені як форма роздвоєння
процесу на протилежні визначення,
пізнання яких стає можливим у
дослідженні їх єдності. Під категорією
одиничного у філософії розуміють
існування окремих, відмежованих
простором та часом предметів та
явищ, що мають індивідуальну якісну
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й кількісну визначеність, що відрізняє
їх від усіх інших. За всієї множини
одиничних
явищ
абсолютна
тотожність предметів виключається.
Зазначимо, що одиничні явища чи
предмети
пов’язані
між
собою,
взаємодіють і залежать одне від
одного, мають спільну основу. Саме
тому спільні властивості предметів
виражаються в категорії загального,
яке
фіксує
об’єктивно
існуючу
подібність
між
предметами
та
явищами в межах конкретної якісної
визначеності. Таким чином, загальне
й одиничне є сутністю лише моментів
буття
явищ,
повнота
якого
проявляється в їх єдності. Процес
пізнання протилежності загального й
одиничного
відбувається
через
особливе, яке виражає загальне в
його реальному, одиничному втіленні,
а одиничне в єдності із загальним. У
такому розумінні особливе містить у
собі й емпіричну одиничність факту, і
теоретичну необхідність закону.
Стає очевидним, що в понятті
ментальності не може бути загального
без одиничного, і навпаки. Якщо в
процесі
соціально-філософського
аналізу подібне положення буде
ігноруватися, то наше уявлення про
ментальність буде однобічним, а тому
помилковим.
За
твердженням
Г. Гегеля, "Загальне містить одиничне
як і особливе містить загальне в своїй
суті. Загальне є ширшим за одиничне
та особливе, навпаки, одиничне та
особливе містить в собі більше, ніж
загальне. Воно утримує те багатство
особливого й одиничного, яке є
суттєвим, а зовнішнє відкидається, у
результаті чого загальне становить їх
сутність" [6: 124].
Такий
підхід
дозволяє
нам
трактувати
ментальність
як
інтегральне
особливе
загальнолюдської свідомості через
світогляд людини. У філософському
значенні
свідомість
виступає
загальним поняттям, що означає різні
прояви ментальної діяльності, до яких
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належить стан усвідомленості та
здатність
реагувати
на
власне
оточення,
а
також
особиста
обізнаність або сприйняття певної
частини реальності[7: 149]. На думку
австрійського філософа Ф. Брентано,
свідомість розділяє клас фізичних та
психічних явищ й тим самим
породжує духовний світ людини, її
ментальність, яка існує в ідеальному
вигляді, доступному лише розуму,
мисленню [8: 22].
Означення
свідомості
як
нефізичного прояву людського буття,
якому притаманні суб’єктивність,
ідеальність та духовність піддалося
критиці американським філософом
Д. Сьорлом. Вчений стверджує, що
ментальні
процеси
не
можна
відділяти від фізичних, оскільки саме
ментальним
притаманні
особливі
властивості, які не відображаються
фізичними термінами: "Ментальна
діяльність не може бути зведена до
фізичної, але по суті своїй вона є
біологічною i тому має описуватися у
термінах
фізичних
процесів.
Ментальні явища причинно зумовлені
нейрофiзiологiчними
процесами
мозку i самі є властивостями мозку"
[9: 24]. У зв'язку із вищезазначеним,
вважаємо, що на рівні свідомості
ментальність впливає на бачення
світу та його сприйняття, спосіб
мислення й норми поведінки, у яких
поєднуються свідомі та несвідомі
аспекти.
У межах соціально-філософського
аналізу
важливо
відмежовувати
ментальність
від
суспільної
свідомості,
оскільки
перша
характеризує лише специфіку другої
відносно великих соціальних спільнот,
таких як етноси чи нації. При цьому
усвідомлювані елементи менталітету
тісно пов’язані зі сферою несвідомого,
яке у межах етносів не підпадає під
сферу їх рефлексії та не підлягає
раціональному
осмисленню
й
артикуляції. Це система образів, яка
лежить в основі людських уявлень про
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світ та власне місце в ньому, впливає
на
спосіб
світовідчуття,
світосприйняття і світоперетворення,
а також на особливості побудови
ієрархії цінностей, зумовлює особливі,
характерні для певної спільноти
реакції та патерни поведінки.
Базовим компонентом ментальних
структур є система цінностей, яка
продукується у свідомості та відіграє
консолідуючу роль у житті суб’єкта.
Між
ціннісними
структурами
й
ментальністю існує особлива система
зв’язків, оскільки зміст ментальності
становлять не лише установки, як
основа концепції світобудови, що
визначає
ставлення
людини
до
дійсності,
а
й
певний
набір
фундаментальних цінностей. У цьому
контексті
ментальність
можна
розглядати як своєрідну пам’ять, що
детермінує поведінку людей у будьяких
ситуаціях.
Історична
ментальність
є
архетипами
свідомості, що зберігаються протягом
тривалих
історичних
періодів
у
поведінці
та
діяльності
людей,
утворюючи
когнітивну
основу
ментальності й сприяючи побудові
духовних цінностей. Цінності як
компонент
соціальної
пам’яті
й
основа індивідуального характеру
забезпечують єдність індивідів через
їх ідентифікацію з певною культурою
чи спільнотою. У процесі засвоєння
індивідом
системи
соціальних
значень та ціннісних установок, що
містяться
в
універсальних
загальнолюдських
цінностях,
особистісний
самовибір
формує
ціннісно-смислову
орієнтацію
свідомості
представника
певної
спільноти.
У контексті національного та
історичного
розвитку
ментальні
цінності
відображають
ступінь
самостійності
й
інтеграції
національного духовного потенціалу,
віри,
почуттів,
що
вирізняють
культуру і традиції певного народу зпоміж інших світових культур. При

цьому ставлення до світу виявляється
на чуттєвому та інтелектуальному
рівнях, тому витоки цінностей слід
шукати не в дійсності, а в людській
свідомості
[10:
15].
Цінності
виникають
та
діють
на
рівні
особистості, оскільки їх носієм є
людина,
етнічна
спільнота
чи
релігійна громада.
Звертаємо увагу, що цінності
людини
як
соціальної
істоти
формуються
під
впливом
загальноприйнятих норм поведінки. У
межах соціальної спільноти у людини
виникають певні прагнення, а також
критерії,
на
основі
яких
вибудовується її життя. Загальна
система цінностей, яка домінує у
певному
соціальному
середовищі,
переходить в індивідуальні прагнення
людини,
що
відповідають
цим
цінностям.
У
таких
умовах
відбувається формування соціальних
установок, які носять ментальний
характер.
Таким
чином,
загальнолюдська
свідомість як загальне, впливає на
світогляд
людини
як
одиничне,
інтегральною особливістю якого є
ментальність,
завдяки
чому
"представники
певної
спільноти
мають спільність у своїх світоглядах
та у своїй поведінці, в яких можна
виявити закономірності, пов’язані з
цією
спільністю
їх
світоглядних
позицій та поведінкових засад [11:
110].
Носіями
ментальності
виступають
індивіди
як
представники певної спільноти, що
мають спільне розуміння "як і за
допомогою яких технологій змістові
основи ментальності переходять у
відповідні параметри світогляду та
поведінки особистості" [12: 134]. Тому
світогляд як система поглядів на світ
відповідає ментальному світогляду
окремої людини та є підставою для
аналізу сукупної діяльності народу в
аспекті масового явища ментальності.
Незважаючи на спільні засади
загальнолюдської свідомості, кожна
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національна
спільнота
формує
особливу для народу національну
культуру. Ця особливість виражається
в переконаннях, ідеалах, інтересах й
установках, які є характеристиками
менталітету
нації
чи
соціальної
спільноти.
Зміст
світоглядного
менталітету та відмінність у поглядах
на світ стає помітною для людини
лише під час порівняння себе з
представниками
іншої
культури.
Ментальність найвиразніше постає в
типовій поведінці представників цієї
культури, яка проявляється передусім
у стереотипах поведінки і моделях
прийняття рішень, що означає вибір
однієї з поведінкових альтернатив.
Саме тому особливості психологічних
властивостей конкретного народу,
становлять
основу
національної
ментальності, яка є формою творення
національної свідомості, відображає
певний спосіб діяльності людей.
Таким чином, національний характер
є лише частиною ментальності як
характеристики
політичних,
релігійних та інших особливостей
людей, що належать до певної
культури, а ментальність є своєрідним
кодом конкретної нації, на основі якої
вибудовується ідентичність.
Вважаємо,
що
підґрунтям
формування
та
збереження
національної
ідентичності
є
гармонійне поєднання особистісної
ідентичності
та
колективної.
Особистісна
індивідуальна
ідентичність – самовизначення та
відповідь
окремого
представника
народу на запитання "Хто я є?", "Що
відрізняє мене від інших?", "Які мої
світоглядні
орієнтири,
цінності,
прагнення, цілі?" тощо. Формування
колективної ідентичності – відповідь
на питання "З якими спільнотами я
себе ідентифікую?" базується на
історичній пам’яті. У цьому контексті
йдеться не лише про знання історії.
Рефлексія
до
визначальних
характеристик власної екзистенції та
історичної пам’яті передбачає глибоке
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осмислення
усього
пережитого,
досвіду перемог і поразок, зроблених
висновків та засвоєних моделей
поведінки,
того
унікального
онтологічного досвіду, що витворив
"обличчя
нації"
–
ментальні
особливості,
закорінені
у
підсвідомості,
представлені
в
унікальній особливій для кожного
народу
парадигмі
цінностей
та
реакцій, бажань й устремлінь.
Концептуально
значущим
для
нашого дослідження є розмежування
термінів
"ментальність"
та
"менталітет".
Співвідношення
зазначених
понять
залишається
дискусійним,
воно
по-різному
вирішується в межах різних наук,
досить
часто
вони
взагалі
ототожнюються. Вважаємо, що ці два
поняття доцільно розмежовувати,
виходячи, перш за все, з розуміння,
що ментальність (від лат. mens
(mentis) – спосіб мислення, душевний
склад) є більш широким поняттям,
феноменом, витвореним історично,
який відображає загальну сукупність
особливостей духовного світу певної
соціальної групи, народу загалом, а
відтак
виступає
інтегральною
ознакою
народу.
Натомість
менталітет (від лат. mental – розум,
розумовий) пропонуємо розглядати як
конкретно-операційне поняття щодо
ментальності, тобто як особливості її
виявлення на рівні конкретного
одиничного
представника
групи,
соціальної
спільноти
чи
народу
загалом. Іншими словами, менталітет
можемо
трактувати
як
вияв
ментальності.
У
менталітеті
відображається
спосіб відчування та мислення, стиль
світосприйняття, сукупність образів і
уявлень,
система
ціннісних
орієнтацій.
Важливою
складовою
менталітету, що відрізняє його від
ментальності, є інтенційність як
зобов’язання, взяте із власної волі,
директива самому собі [11: 92–93].
Отже, менталітет фіксує й транслює
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духовність суспільства загалом, його
ідеологічні
принципи,
що
відповідають особливостям суспільної
організації.
Розмежування
цих
понять у методологічному аспекті є
доцільним,
оскільки
дозволяє
ґрунтовніше фіксувати та аналізувати
духовні процеси у суспільстві й
духовному світі особистості. При
цьому до змісту менталітету входять
як ментальні особливості, так й
емоційно-афектні
та
поведінкові
характеристики.
Серед
останніх
важливо виокремити сприйняття,
оцінку та поведінку як основні
функціональні установки.
Визначимо світоглядний характер
менталітету як категорії одиничне у
діалектичному зв’язку з особливим і
загальним. Ментальність формується
різними поколіннями людей і "за
рахунок природного часового зв’язку,
успадкування духовних цінностей
поколінь та актуалізації соціальної
пам’яті, об’єктивно існує у вигляді
суб’єктивної реальності" [13: 11–12].
Вона формується об’єктивно під
впливом економічних, соціальних,
політичних та культурних факторів,
які суб’єктивно породжують різні
історичні аспекти, котрі в кінцевому
підсумку
впливають
на
перебіг
історичного
процесу.
Важливою
ознакою ментальності є її відносно
стійкий
характер,
вона
може
зазнавати змін лише в умовах
тривалого тиску, під час суспільних
потрясінь
та
глибинних
трансформацій. В українській історії
часи панування радянської влади є
прикладом насильницької діяльності
та нищівного фізичного й духовного
впливу, що зумовив деструктивні
трансформації
української
ментальності в інтересах пануючої
тоталітарної ідеології [14; 15].
Важливим
методологічним
принципом нашого дослідження є
фіксація положення, що менталітет
постає тим феноменом, що пов’язує
індивідів, які входять до культурної

чи етнічної спільноти. Однак, окремі
індивіди,
які
мають
спільне
соціокультурне середовище, можуть
бути не лише поєднаними у сфері
своїх соціальних уявлень, а й нерідко
є антагоністами в цій сфері. Оскільки
носіями світоглядного менталітету як
системи поглядів на світ є кожна
людина, то це дозволяє стверджувати
про
наявність
ментальних
відмінностей
як
функціональних
культурних характеристик у всіх
сферах життєдіяльності особистості.
Ці відмінності можна простежити,
наприклад,
на
природньогеографічному рівні, який визначає
життєвий уклад, норми й установки
поведінки та діяльності суспільства
загалом і людини зокрема. Ці
установки визначають сприйняття
економіки,
природи,
способи
господарської діяльності та інших
явищ суспільного життя.
Ментальні
відмінності
відображаються
в
історичній
свідомості народу та в національній
ідентичності,
знаходять
своє
вираження
в
інтерпретації
історичних подій і явищ, у розумінні
законів й закономірностей соціальноісторичних
процесів,
в
оцінках
політичних
актів
та
релігійних
уподобань.
Ментальні
відмінності
простежуються також у культурній
сфері, зважаючи на те, що в ній
відображені основи багатовимірності
людини в умовах реконфігурації
глобального соціального простору.
Елементи
чужорідної
культури
розпадаються чи трансформуються в
умовах функціонування культури в її
природньому
традиційному
суспільному
середовищі,
це
відбувається завдяки прихованим
механізмів впливу. У межах цього
процесу
відбувається
зіставлення
різних менталітетів, їх системних
установок, пошук точок та площин
дотику
й
взаємодії,
а
також
виокремлення відмінних якостей і
цінностей. Таким чином, ментальний
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простір
дозволяє
встановити
розрізнення як великих соціальних
спільнот, так й окремих індивідів.
Розбіжності
у
світоглядних
позиціях суспільства та людини
також виражаються за допомогою
мови, адже вона фіксує форми
мисленнєвого
відображення
ментальної приналежності індивіда.
Особливості
людського
мислення,
установки
та
емоційно-афектне
сприйняття,
оцінки
поведінки
залежать
насамперед
від
умов
життєдіяльності. У цьому контексті
важливе
значення
мають
етнокультурні стереотипи, на основі
яких формуються оціночні судження,
котрими послуговуються члени однієї
соціальної
спільноти
для
характеристики членів іншої групи.
Визначаючи
відповідність
менталітету
світоглядній
системі
людини, важливо підкреслити його
єдність з конкретними умовами
життя
та
моделями
поведінки.
Взаємозалежність
людини
і
суспільства відбувається під впливом
закономірностей
формування
особистості, які визначають систему
життєвих установок, а отже, й
менталітету.
Серед
дослідників
ціннісно-духовної
проблематики
пошлемося
на
судження
В. В. Ксенофонтова, який виділив
феноменологічний та категоріальноаналітичний
рівні
духовного
потенціалу особистості [16]. Якщо на
першому рівні, за твердженням
вченого, ментальність проявляється у
формі
морально-психологічних
почуттів, то на другому вона є
соціально-розумовим феноменом, в
основі якої закладені відчуття та
настрої.
Таким
чином,
система
установок
особистості,
яка
вибудовується на єдності чуттєвого та
раціонального, визначає соціальні
орієнтири
людини.
Це
дозволяє
простежити
становлення
якісної
своєрідності ментальності.
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Висновки
та
перспективи
дослідження.
Соціальнофілософський
аналіз
феномену
ментальності потребує використання
понятійного апарату, який описує в
різних
категоріях
різноманітні
соціокультурні уявлення індивіда.
Суб’єктивні прояви людської психіки,
які трактуються як менталітет і
відображають соціальні, економічні,
політичні,
духовні
та
моральні
сторони
суспільного
життя,
неможливо розглядати в межах однієї
категорії, їх необхідно аналізувати як
багаторівневе
утворення.
Ментальність узагальнює складові та
якісні
характеристики
окремих
індивідів, соціальних спільнот та
суспільства
загалом
за
різними
критеріями.
Введення
поняття
"ментальність" та "менталітет" у
науковий обіг спонукає до нового
соціально-філософського осмислення
ідей, концепцій, наукових теорій та
ідеологій.
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ПРОБЛЕМА НАСИЛЛЯ У ФІЛОСОФСЬКИХ РОЗВІДКАХ ДРУГОЇ
ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ
В. М. Слюсар*
У статті досліджено наукові розвідки проблеми насилля у предметному полі соціальної
філософії. Визначено, що засадничими для них були теорії насилля (К. Каутський,
Л. Гумплович, Є. Дюринг), теорії революційного насилля (К. Маркс, Ф. Енгельс, М. Бакунін,
В. Ленін, Л. Троцький), критика насилля (Ж. Сорель, Е. Блох, В. Беньямін). У дослідженнях
актуалізована необхідність застосування міждисциплінарного підходу до вивчення цього
соціального феномену із використанням результатів наукових розвідок у галузях філософії
права, філософської антропології, соціальної філософії, політичних наук. Аналіз
філософських праць цього періоду дозволив показати наступні тенденції. Ф. Фанон
запропонував розглядати насилля як цінність для пригнобленого, як шлях до свободи, а
відтак і привід для гордості. Колонізовані маси інтуїтивно відчувають, що їхнє звільнення
реалізується лише силовими методами, усвідомлюючи, що лише насилля є ефективним
засобом протистояння у боротьбі з більш могутнім економічно і військово суперником.
Дж. Агамбен виокремлює суверенне насилля, яке реалізується у надзвичайному стані й уже
не трактується як природне, воно відбувається одночасно сакралізація та десакралізація
об’єкта його дії. Ж. Дерріда виділив два види насилля, які знаходяться у стані взаємного
суперництва: насилля як історичне рішення, що постає справедливістю поза законом та
державою, але воно не містить у собі вирішального знання; та насилля як вирішальне
знання та визначеність дійсності, які нездатні на рішення. Г. Енценсбергер виявив
тенденцію утвердження насилля, яка характеризується відсутністю ідеологічної мотивації
і "розмитістю" об’єкта спрямування. філософ Л.Свендсен розглядає насилля у етикополітичному зрізі як прояв зла, як умову самозбереження демократичного суспільства.
К. Шлегель показав, що спалахи насилля передусім відбулися у тих суспільствах, в яких
відсутні політичні еліти, в яких втрачено контроль над реорганізацією суспільного та
державного цілого, а готовність до насилля заміщає страх перед громадянською війною.
В. Софський доводить, що насилля в різних формах існує протягом усієї історії людства, воно
постає своєрідною антропологічною константою людського існування, насилля і культура є
взаємозумовленими. Проте С. Жижек наголошує, що оцінка індивідом акту насилля
здійснюється на основі передбачуваного стандарту "нормальної ненасильницької ситуації". У
феноменології насилля М. Штаудіґла насилля розуміється як реляційний феномен.
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THE PROBLEM OF VIOLENCE IN THE PHILOSOPHICAL RISEARCHE OF
THE SECOND HALF IN THE XX CENTURE
Slyusar V.
The article explores scientific explorations of the problem of violence in the subject field of social
philosophy. It was determined that the basic theories for them were the theories of violence (Karl
Kautsky, Ludwig Gumplowicz, Eugene Düring), theories of revolutionary violence (Karl Marx,
Friedrich Engels, Mikhail Bakunin, Vladimir Lenin, Lev Trotsky), criticism of violence (Georges Sorel,
Ernst Bloch, Walter Benjamin). The research actualizes the need to apply an interdisciplinary
approach to the study of this social phenomenon using the results of scientific research in the fields
of philosophy of law, philosophical anthropology, social philosophy, political and psychological
sciences. Analysis of the philosophical works of this period allowed us to show the following trends.
Franz Fanon suggested that violence is seen as a value for the oppressed, as a path to freedom, and
therefore a cause for pride. The colonized masses intuitively feel that their liberation is realized only
by force, recognizing that violence alone is an effective mean of confronting a more powerful
economic and military rival. Giorgio Agamben distinguishes sovereign violence, which is realized in
a state of emergency and is no longer treated as natural, it is simultaneously sacralized and
desacralized. Jacques Derrida has identified two types of violence that are in a state of mutual
rivalry: violence as a historical solution that appears outlawed by law and the state but does not
contain decisive knowledge; and violence as decisive knowledge and a certainty of reality that is
incapable of decision. Hans Magnus Enzensberger has identified a trend toward violence that is
characterized by a lack of ideological motivation and a blurring of the object of the target.
Philosopher Lars Svendsen views violence in ethical and political context as a manifestation of evil,
as a condition of a democratic society self-preservation. Karl Schlögel showed that outbreaks of
violence occurred first and foremost in societies lacking political elites that lost control of the
reorganization of the public and the state as a whole, and a readiness for violence replaces fear of
civil war. Wolfgang Sofsky argues that violence in various forms has existed throughout human
history, it has become a kind of anthropological constant of human existence, violence and culture
are interdependent. Slavoj Zizek emphasizes that the individual's assessment of the act of violence
is based on the expected standard of "normal non-violent situation". In the phenomenology of
violence by Michael Staudigl violence is understood as a relational phenomenon.
Keywords: violence, critique of violence, post-colonialism, phenomenology of violence, sovereign
violence, just violence, cultural violence

Постановка
проблеми.
Історія
людства в часовому вимірі та просторі
демонструє, що насилля є незмінною
складовою
суспільного
буття.
Незважаючи на зміну форм насилля,
пертурбацію його інструментального
призначення (як засобу виживання,
способу
наживи,
задоволення
агресивної
природи,
утвердження
"чистої раси" та ін.) немає жодного
історичного
періоду,
позбавленого
насилля.
Прагнення
раціонального
осмислення
джерел
суспільного
розвитку призвело до утвердження в
52

науковій
літературі
тези
про
абсолютизацію ролі насилля у процесі
суспільних трансформацій. Розроблені
теоретичні
конструкції
були
неодноразово реалізовані у різних
соціальних практиках у ХІХ – ХХ ст. Це
спричинило переосмислення одними
мислителями
соціального
змісту
насилля, пошук його альтернативи, а
іншими – розробку системи доведення
його
виправдання
як
безальтернативного варіанту. Власне,
навіть ХХ ст., попри утвердження
гуманістичних ідеалів, упровадження
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принципу толерантності в різні сфери
людського буття, можна беззастережно
назвати епохою торжества насилля,
особливо враховуючи як масштабний
характер його спрямування, так і
колосальну кількість жертв.
Події в Україні та світі за останні
десятиліття демонструють, з одного
боку, актуальність методів фізичного
насилля (у формі війн, масового
знищення людей, терористичних актів
і т. д.), а з іншого – домінування
непрямих форм насилля, серед яких
передусім системне, структурне та
інформаційне
насилля.
Наразі
утверджується
практика
ведення
"гібридних
війн",
які
поєднують
фізичне і нефізичні форми насилля.
Перед науковцями постає задача
виявити, яким чином змінювалося
осмислення
соціального
феномену
насилля за останні півстоліття, що
дозволить
розробити
систему
інструментів для його дегресії.
У історіографії дослідження проблем
насилля виокремлюються як різні
аспекти його вивчення, так і різні
підходи до інтерпретації та пояснення
в історичній перспективі. У монографії
А. Дмітрієва та І. Залисіна "Насилля:
соціо-політичний
аналіз"
автори
аналізують
феномен
насилля
незалежно від аксіологічних оцінок та
суджень;
насилля
як
предмет
філософських рефлексій розкрито у
працях
В. Остроухова;
особливості
здійснення насилля у ХХ столітті та
аналіз сучасних пошуків шляхів його
подолання є предметом дослідження
П. Сауха "ХХ століття. Підсумки".
Ступінь наукової розробленості.
Дослідження насилля у предметному
полі соціальної філософії відбувалося за
останні півстоліття у контексті аналізу
структурного насилля та у зв’язку із
питанням соціальної справедливості (у
60-их роках ХХ ст.); виправдання
державної монополії на насилля та
використання
конкретних
засобів
соціальних змін (у 70-их роках ХХ ст.);
виявлення різних форм насилля з

акцентом на проблемі індивідуального
(у 80-их роках ХХ ст.); осмислення
масштабності насилля (у 90-их роках
ХХ ст.) [4: 24-26]. Нині актуалізуються
проблеми
впливу
глобалізаційних
процесів на насилля, утвердження
непрямих форм насилля, посилення
трансляційної ролі мас-медіа. Феномен
насилля вивчається як самостійно у
предметному полі соціальної філософії
(С. Жижек, М. Штаудіґл), так і у
взаємозв’язку
з
політологічними
науковими розвідками (Д. Агамбен,
Ф. Гаєк, К. Шлегель), психологічними
(Ф. Фанон),
етичними
(Ж. Дерріда,
Л Свендсен), мас-медійними (Г. Магнус
Енценсбергер),
культурологічними
(В. Софський) та ін.
Метою статті є аналіз основних
соціально-філософських
ідей
та
концепцій, в яких розкривається зміст
та специфіка проявів насилля у
наукових розвідках другої половини
ХХ століття.
Виклад основного матеріалу. До
предметного поля соціальної філософії
феномен насилля (як комплексної
проблеми)
потрапляє
на
початку
ХХ століття
у
спробах
осмислити
революційні процеси, які тривали у
західних суспільствах. А науковий
інтерес до нього актуалізується після
двох світових воєн, наслідки яких,
здавалося б, повинні спричинити не
лише теоретичне осмислення цього
феномену, і виробити у гуманістичній
парадигмі
практичні
рекомендації
запобігання його дії у відкритих
формах.
Утім,
існування
низки
тоталітарних
режимів,
масове
знищення людей за расово-етнічною,
релігійною чи професійною ознаками у
другій половині ХХ століття свідчить
про відсутність таких рішень. Значного
впливу на філософські розвідки другої
половини ХХ століття справили теорії
насилля (К. Каутський, Л. Гумплович,
Є. Дюринг),
теорії революційного
Ф. Енгельс,
насилля
(К. Маркс,
М. Бакунін,
В. Ленін,
Л. Троцький),
критика насилля (Ж. Сорель, Е. Блох,
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6-25].
Специфіка
В. Беньямін) [15:
насилля як соціального феномену
завжди
потребувала
міждисциплінарного
підходу,
що
зумовило використання актуальних
досліджень
філософії
права,
філософської антропології, соціальної
філософії, політичних наук. Значна
частина
філософських
розвідок
здійснена на маргінесі зазначених
наукових дисциплін. Так, у психології
здійснено аналіз насилля, агресії та
жорстокості
у
працях
А. Адлера,
А. Бандура, Л. Берковіца, Д. Долларда,
К. Лоренца, З. Фройда, В. Франкла,
Е. Фромма, К. Хорні та ін.
Такий підхід здійснено французьким
філософом, психіатром, теоретиком
постколоніалізму Ф. Фаноном, який
розглядав насилля як цінність для
пригнобленого. Воно, на його думку, є
шляхом до свободи, а відтак і
приводом
для
гордості.
Процес
соціального, економічного, політичного
та культурного пригноблення одних
соціальних спільнот та груп іншими в
результаті колонізації супроводжується
формуванням у перших відчуття
заздрощів до матеріального добробуту
та ненависті через духовно-культурну
зверхність
та
насилля"оцивілізовування" з боку останніх.
проголошує,
що
Ф. Фанон
колонізований визволяється в насиллі
й лише за його посередництва [2: 44].
Насилля постає універсальним методом
соціального та духовного звільнення
пригноблених, інтеграції суспільства,
способом соціальних трансформації
щодо
деколонізації.
Власне,
колонізований
від
самого
свого
народження
розуміє,
що
цьому
обмеженому,
переповненому
заборонами світові можна кинути
виклик
лише
за
допомогою
абсолютного насилля [16]. Колоніалізм
Ф. Фанон розуміє як насилля за
визначенням, яке можна подолати
лише більшим насиллям [2: 23]. Лише
насилля, вчинене колонізованими, але
при цьому воно, організоване та
54

кероване, забезпечує масам ключ для
розшифровки соціальної реальності,
оскільки без цієї боротьби, без цієї
практики
немає
нічого,
окрім
карнавального параду та беззмістовної
активності [16: 96]. Колонізовані маси
інтуїтивно
відчувають,
що
їхнє
звільнення реалізується лише силовими
методами, усвідомлюючи, що лише
насилля
є
ефективним
засобом
протистояння у боротьбі з більш
могутнім
економічно
і
військово
суперником. Без цієї боротьби немає
нічого, окрім карнавального параду та
примарного протесту, що призводить
до показового здійснення деяких
реформ,
які
не
впливають
на
трансформаційні
процеси,
а
"консервують"
існуючі
соціальні
відносини. Проголошена Ф. Фаноном
ідея,
що
тільки
насилля
є
результативним, вплинула на подальше
осмислення соціальної ролі насилля у
філософії Ж-П. Сартра, Г. Арендт,
Г. Маркузе.
Аналіз
проблеми
насилля
у
предметному полі соціальної філософії
здійснено
італійським
філософом
Д. Агамбеном у його вченні про
суверенну владу, основна діяльність
якої зводиться до відтворення "голого
життя" як бар’єра між природним та
культурним
началами.
Суверенна
влада тлумачиться ним як первісна
структура,
в
якій
право
співвідноситься з життям і вміщує його
всередині себе в акті призупинення
власної дії [12: 40]. Право суверена на
насилля засновано, за Д. Агамбеном, на
винятковому включенні "голого життя"
у структуру суспільства. У кожному
законі міститься неправове суверенне
виключення,
яке
реалізується
у
надзвичайному стані, а тому норма на
убивство у цьому стані розуміється не
як природне насилля, а як суверенне.
Надзвичайний
стан,
вважає
італійський
філософ,
"завжди
передбачає певне підґрунтя, на якому
логіка і практика втрачають свою
визначеність і чисте насилля без логосу
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претендує на те, щоб здійснювати
висловлювання, що не має реальної
референції" [13: 66]. Об’єктом насилля
у цьому стані постає homo sacer – це
особа чи група осіб, засуджених за
певний злочин, але влада не здійснює
над
ними
прямого
насилля,
проголошуючи
водночас,
що
насильницькі дії окремих осіб до них
на вважаються злочином. Таке насилля
перебуває
поза
класифікаційною
матрицею соціального насилля, воно не
визначається
ні
як
жертвоприношення, ні як убивство, ні
як
виконання
вироку,
ні
як
святотатство, відбувається одночасно
сакралізація та десакралізація об’єкта
насилля [12: 107]. Вивільнення ж
сакрального із життя, чи, навпаки,
його
профанація
тлумачиться
Д. Агамбеном як акт призупинення
насилля.
Ж. Дерріда
розглядав
проблему
насилля у соціальних трансформаціях у
контексті аналізу ідеї справедливості. У
своїй
праці
"Сила
закону"
він,
аналізуючи
роботу
В. Беньяміна
"Критика насилля", проголошує, що
саме через можливість виправдовувати
насилля справедливість не можна
зводити до категорій добра, любові,
блага, вона якісно вирізняється і від
морального
осуду.
Справедливість
також не може виступати критерієм
насилля,
власне
існування
справедливого насилля можливе лише
як ідея, але її практичне втілення
унеможливлюється
обмеженою
здатністю людини до його розрізнення.
Як слушно зауважує О. Горяінов, ідеї
Ж. Дерріда зводяться до проголошення
неможливості
визначити,
чи
конкретний
вияв
насилля
є
справедливим
("чистим"),
адже
жодному людському суб’єкту не дана
здатність його розпізнання [14: 14]. На
думку Ж. Дерріда, існує два види
насилля, які знаходяться у стані
взаємного суперництва: насилля як
історичне
рішення,
що
постає
справедливістю
поза
законом
та

державою, але воно не містить у собі
вирішального знання; та насилля як
вирішальне знання та визначеність
дійсності, які нездатні на рішення.
Таким чином, насилля постає як
рішення без вирішальної визначеності
або як визначеність неможливості
рішення без самого рішення, в обох
формах
насилля
постає
як
"насильницькі умови знання чи дії, але
самі
знання
та
дія
назавжди
роз’єднані" [1: 291].
Проблеми
насилля
розглядалися
Ф. Гаєком
при
здійсненні
порівняльного
аналізу
ліберальної,
фашистської
та
соціалістичної
соціально-економічної й політичної
доктрин
у
праці
"Дорога
до
рабства" (інша
назва –
"Шлях
до
кріпацтва"). Зокрема він дослідив,
яким чином планування економіки як
складової соціалізму призводить до
встановлення
диктатури,
яка
є
ідеальним інструментом насилля й
примусової ідеологізації. У свою чергу,
дія
апарату
насилля
у
такому
суспільстві є необмеженою раніше
встановленими правилами, оскільки
навіть за наявності законів воно
характеризується
відсутністю
правозаконності.
Останнє
проявляється
у
санкціонуванні
свавілля, оскільки певні органи влади
наділяються правом діяти на власний
розсуд,
тобто
будь-які
його
дії
визнаються
законними [Ошибка!
Источник ссылки не найден.: 85-86].
Небезпечним
для
ліберального
суспільства
Ф. Гаєк
визначав
заперечення низкою вчених, які стоять
на
позиціях
колективізму,
інтелектуальної свободи, виправдання
ними гноблення та насилля в ім’я
соціалістичних ідеалів. Це пояснюється
тим, що ідеали та прагнення більшості
людей зумовлюються обставинами, які
можна і потрібно контролювати з
метою спрямовування інтелектуальної
діяльності
у
заданому
ученими
напрямі [3: 168].
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Німецький
філософ
Г. Магнус
Енценсбергер у праці "Погляд на
громадянську війну" визначає, що у
постіндустріальному
суспільстві
утверджується нова форма соціального
насилля,
яка
характеризується
відсутністю
ідеологічної
мотивації.
Йому притаманна "розмитість" об’єкта
спрямування.
Так,
сучасні
праворадикали мало обізнані з історією
та теорією націоналістичних течій,
вони
проявляють
немотивовану
агресію до будь-яких як етнічних, так і
соціальних
спільнот.
Важливим
інструментом продукування насилля у
такому суспільстві стають засоби
масової
інформації,
в
яких
пропагується культура ненависті. Кіно
та телебачення змагаються у тому, щоб
зробити
професійного
убивцю,
терориста,
садиста
героєм
дня.
Трансляція насилля засобами масової
комунікації роблять глядача вуайєром
(тим, хто підглядає за актами насилля),
а відтак і об’єктом перманентного
шантажу, оскільки очевидці насилля
одночасно отримують докір, чому йому
не запобігли [18: 156]. Це, власне,
дозволяє мас-медіа присвоїти собі роль
верховного судді у питаннях суспільної
моралі.
Нині здійснюються численні наукові
розвідки, які торкаються проблеми
насилля та різних аспектів його
прояву.
Норвезький
філософ
Л. Свендсен розглядає насилля у етикополітичному зрізі як прояв зла.
Зокрема він наголошує, що для
самозбереження
демократичне
суспільство
завжди
потребує
насилля [10Ошибка!
Источник
ссылки не найден.:
216]. Таке
суспільство через велику кількість груп
та спільнот, які прагнуть реалізувати
власні інтереси, нездатне досягнути
стану "гомеостатичної рівноваги", а
тому апелює до насилля як інструменту
вирішення
розбіжностей.
Але
застосування насилля розуміється як
виняткове, умови його дії визначені
законами, основна мета – скорочення
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насилля у суспільстві. Особлива увага
Л. Свендсена приділяється геноциду як
формі насилля, в якій сконцентровано
безмірне зло. У праці "Філософія
страху" Л. Свендсен розглядає насилля
джерелом естетичного переживання й
естетичного задоволення [9: 83]. Це, на
його думку, пояснює наявність різних
культурних
жанрів,
в
яких
естетизуються убивства, бандитизм,
інші види злочинності, жахи, які хоча
й неприйнятні з етичної точки зору,
але є доволі популярними, оскільки
спрямовані на шокування глядачів,
читачів, слухачів.
К. Шлегель у праці "Новий порядок
та насилля. Розмірковування про
метаморфози
насилля"
аналізує
ситуацію переходу від потенційного
глобального насилля, яке утвердилося
під час "холодної" війни, до локальних
збройних
конфліктів
після
її
завершення.
Німецький
філософ
висновує,
що
спалахи
насилля
передусім відбулися у тих суспільствах,
в яких відсутні політичні еліти, які
здатні
опосередкувати
процес
трансформації,
в
яких
втрачено
контроль
над
реорганізацією
суспільного та державного цілого, а
готовність до насилля заміщає страх
перед громадянською війною [17: 14].
У постсоціалістичних суспільствах, на
його думку, відбувається приватизація
державної монополії на насилля, якій
здатне
протистояти
громадянське
суспільство,
формування
якого
відбувається як самозахист громадян
проти нових "вояк" та бійців кулачного
права.
Також
для
постмодерних
суспільств
характерна
локалізація
"вогнищ насилля", тобто суспільство
розпадається на ареали порядку та на
вільні від контролю владою зони, в
яких доступ до багатства гарантує
лише насилля [17: 17].
Німецький
філософ,
соціолог
В. Софський у працях "Трактат про
насилля", "Насилля: тероризм, геноцид,
війна",
"Порядок
терору:
концентраційний
табір",
"Види
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смертей.
Про
картини
насилля"
здійснив
аналіз
форм
влади,
соціального насилля, терору. Насилля,
яке у різних формах існує протягом
усієї історії людства, постає своєрідною
антропологічною
константою
людського існування. З одного боку, за
насилля
утворює
В. Софським,
культуру,
оскільки,
йдучи
за
гоббсівською
традицією,
відчуття
власної вразливості індивіда від агресії
інших змушує його відмовитися від
насилля як одного з основних засобів
самозбереження.
Насилля,
таким
чином, у нього виступає основою для
соціалізації особи. А з іншого, –
навпаки: культура творить насилля,
тобто воно є результатом культурного
експерименту і приводиться у дію
відповідними
до
становища
деструктивними
силами [5:
1996] .
Насилля не можливо контролювати
системою правил та заборон, але
спільний досвід смерті й насилля
утворює як заборони, так і мораль та
культуру.
Останні
переміщують
джерело страждання всередину, до
самопримусу індивіда, і чим сильніші
культурні заборони й самопримус, тим
сильніше актуалізується необхідність
бунту та насилля проти культури.
Виявляючи
взаємозумовленість
культури й насилля німецький філософ
заперечує
можливість
першої
компенсувати страждання і надати
нового сенсу безглуздю, можливість
людиною переживати смерть, оскільки
ці ілюзії призводять до формування
неповаги до життя [5].
Утім, при поясненні феномену
насилля неможливо обмежитися лише
виявленням його інструментального
характеру. У зв’язку з цим В. Софський
розвинув далі ідею Ганни Арендт про
абсолютну владу та абсолютне насилля.
Абсолютна влада, на його думку,
організована, вона реалізується не на
основі звичаїв, традицій, легітимації, а
на організації та насиллі, що відводить
на
другий
план
роль
ідеології.
Абсолютне ж насилля самодостатнє,

воно прагне вийти за межі масштабів
цивілізації, ним керують пристрасті,
які
не
зважають
на
історичні
обставини. В історії людства були
створені
"лабораторії
насилля"
у
вигляді концентраційних таборів як
тренування
відповідної
форми
панування [6: 33]. Сама пряма форма
абсолютної влади, за В. Софським, –
чисте насилля, через яке вона показує
свою дивовижну силу, без погроз вона
одразу ранить, калічить, убиває, у той
час
як
інші
форми
влади
використовують насилля економно,
оскільки воно загрожує безпорядками,
заперечує
існуючу
спільну
згоду.
Абсолютна
влада –
це
влада
переважання
й
розв’язування,
її
парадигми:
покарання
терором,
надмірність,
бійня.
Основне
її
спрямування – страх, демонстрація
того, що вона здатна зруйнувати
людину як особисту та соціальну живу
істоту [6: 35]. Абсолютна влада має
тенденцію до зростання, зумовленої
необхідністю
тотальності,
й
припиняється лише за відсутності
винятків, тобто об’єктів, на яких вона
не спрямована. Раціональний зміст
абсолютної
влади
полягає
у
підпорядкуванні
собі
усіх
інших
соціальних
раціональностей,
що
призводить
до
ірраціональності,
оскільки
вона
мінімалізує
усі
можливості
розробляти
стратегії
спротиву.
Словенський
філософ
С. Жижек
розкриває тему насилля як у окремій
праці "Насилля", так і торкається її
різних аспектів у інших роботах,
зокрема в творах "Розмірковування у
червоному світлі" та "Ласкаво просимо
у пустелю Реальності". Насилля, на його
думку, має системний характер, воно
охоплює усі можливі сфери соціальні
взаємодії
та
реалізується
через
трансльовані засобами мови установки
"нормальності". Оцінка індивідом акту
насилля здійснюється, за С. Жижеком,
на основі передбачуваного стандарту
"нормальної ненасильницької ситуації",
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але найвищою формою насилля і є
насадження цього стандарту, відносно
якого
окремі
події
здаються
насильницькими [11: 65]. Водночас
насилля не є характеристикою певних
дій, воно розподілено між діями та їх
контекстом,
між
діяльністю
та
бездіяльністю [11: 216]. Конкретна дія
за одним умов визнається насиллям, за
інших –
навпаки,
і
відсутність
конкретних дій також може мати
насильницький характер.
Австрійський філософ М. Штаудіґл
вивчає феноменологію насилля, яка, на
його думку, здатна уникнути зведення
досліджень
до
з’ясування
інструментального,
есенційного
чи
функціонального
змісту
цього
соціального явища. У запропонованому
феноменологічному
М. Штаудіґлом
підході на другий план відходить
необхідність
надання
насиллю
відповідних етичних характеристик (в
антинонімічних парах "добро – зло",
"доцільне –
недоцільне"),
чи
соціокультурних
("природне –
культурне", "відповідає – суперечить
людській природі"), чи юридичних.
Насилля саме по собі не існує, воно
визначається
як
"незводимий
соціальний феномен", а тому важливо
визначити, як цей феномен пов’язаний
із конституюванням смислу, який
розглядається у трьох вимірах: як
функціонуючий порядок, як пережита
соціальність та як суб’єкт-конституція.
Це
не
передбачає
описування
насильницької дії категоріями оцінки,
а тому феномен насилля розуміється як
реляційний,
що
досліджується
у
площині визначення, яким чином
суб’єкт переживає досвід насилля,
яким чином цей досвід розуміється як
насилля, вводячи його у контекст
міжособистісних
відносин,
як
формується й утверджується статус
жертви
насилля,
як
певна
дія
ідентифікується
як
насилля [7].
М. Штаудіґл розглядає насилля як
"насичений
феномен"
та
як
привласнення
смислу [8:
217-221].
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Запропонований М. Штаудіґлом підхід
до аналізу насилля, безсумнівно, є
продуктивним
і
може
знайти
продовження, доповнення у нових
дослідженнях у соціальній філософії.
Утім, незважаючи на різні спроби
осмислити
соціальний
феномен
насилля, донині зберігається проблема
розробки системного методологічного
підходу до його аналізу.
Висновки
та
перспективи
подальших дослджень. У ХХ столітті
розкривалися різні аспекти насилля як
соціального феномену, аналізувалися
різні форми вияву та характеристики.
Так, у Ф. Фанона насилля постає
універсальним методом соціального та
духовного звільнення пригноблених,
інтеграції
суспільства,
способом
соціальних
трансформації
щодо
деколонізації; Д. Агамбен звертає увагу
на суверенне насилля, яке реалізується
у надзвичайному стані й уже не
трактується як природне; Ж. Дерріда
заперечує
можливість
виявлення
справедливого
насилля,
оскільки
жодному людському суб’єкту не дана
здатність його розпізнання; Ф. Гаєк,
аналізуючи дію апарата насилля у
тоталітарному суспільстві, акцентує на
її необмеженості й відсутності право
законності навіть за умов наявності
законів; Г. Енценсбергер вказує на
"розмитість" об’єкта спрямування та
відсутність
ідеологічної
мотивації
суб’єкта насилля у постіндустріальному
суспільстві; Л. Свендсен акцентує на
тому,
що
для
самозбереження
демократичне
суспільство
завжди
потребує насилля, але як виняткову
дію, умови якої визначені законами;
аналізує
приватизацію
К. Шлегель
державної монополії на насилля у
сучасному
світі;
В. Софський
розкриває характер взаємодії насилля
й культури (насилля утворює культуру,
а культура творить насилля), С. Жижек
показує
відносність
оцінки
акту
насилля,
здійснюється
на
основі
передбачуваного
стандарту
"нормальної ненасильницької ситуації",
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але найвищою формою насилля і є
насадження цього стандарту, відносно
якого
окремі
події
видаються
насильницькими;
М. Штаудіґл
пропонує
застосування
феноменологічного
підходу
до
вивчення насилля, а феномен насилля
розуміється
як
реляційний
(досліджується у площині визначення,
яким чином суб’єкт переживає досвід
насилля, яким чином цей досвід
розуміється як насилля).
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СПОРТИВНА ТА ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ В КОНТЕКСТІ
СПОСОБУ ЖИТТЯ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ
І. Я. Олексин*
Стаття присвячена розгляду фізичної активності та спортивної діяльності як
специфічних соціально-культурних явищ. Розглянуто їх роль в повсякденному житті
сучасної людини у їх зв’язку із здоровим способом життя та фітнес-культурою.
Досліджено цінності та соціальні орієнтири, які стимулюють особистість до позитивного
розвитку й фізичного вдосконалення, насамперед, своєї тілесності через цілеспрямоване
використання волі. Зокрема нами звернуто увагу на такі стимули, як внутрішні стани й
переживання людини, а ще сімейний чи родинний досвід, національна-культурна традиція.
Соціально-культурні стандарти поведінки можуть заохочувати до фізичної активності,
спортивної активності чи діяльності, щоб стимулювати розвиток агресії, грубості та ін.
Але в інших спільнотах спортивна активність людей покликана, навпаки, запобігати
останнім через змагання, ігри, гімнастичні вправи та подібне.
Здійснено аналіз поглядів Конфуція та Лао-цзи про місце і роль бойових мистецтв як
різновиду соціальної активності людини та її значення у суспільному житті Стародавнього
Китаю. Доведено, що в епоху Античності Платон та Аристотель теж розглядали регулярне
заняття спортом як умову удосконалення особистості. Зазначено, що якщо в часи
Середньовіччя було накладено табу на тіло та тілесність як нижчі якості людини, то в
епоху Відродження та Нового часу у філософських напрацюваннях Дж. Бруно, Дж. Локка,
Жан-Ж. Руссо та ін. розглядаються питання спорідненості духовного і тілесного начал
людського буття, ролі здоров’я й фізичних вправ та ігор в його зміцненні та примноженні.
Ґрунтуючись на ідеях Х. Ортеги-і-Гассета та Й. Хейзінга в розумінні соціокультурного
змісту спорту як різновиду ігрової діяльності, наголошено, що, починаючи з другої половини
ХIХ століття, посилену фізичну активність й спортивну діяльність доцільно досліджувати
як явища, характерні насамперед для культурної традиції Європи, а з другої половини
минулого століття - як загальнолюдський феномен, якому властивий яскраво виражений не
лише змагальний зміст, а й прагнення до раціонального або здорового способу життя.
Ключові слова: людський капітал, здоровий спосіб життя, воля, фітнес-культура,
соціальна активність, спортивна діяльність, цілеспрямованість, повсякденність
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SPORTS AND PHYSICAL ACTIVITY IN THE CONTEXT
OF THE MODERN MAN’S WAY OF LIFE
I. Ya. Oleksyn
The article deals with the consideration of physical activity and sports activity as specific sociocultural phenomena. Their role in daily life of a modern person in relation to a healthy lifestyle and
fitness culture is considered.
Values and social orientations that stimulate the individual to positive development and physical
improvement, first of all, his physicality through purposeful use of will, are investigated. In
particular, we draw attention to incentives such as internal states and human experiences, as well
as family or family experiences, national and cultural traditions. Socio-cultural standards of
behavior may encourage physical activity, sporting activity to stimulate the development of
aggression, rudeness, etc. But in other communities, people's sport activity is intended, on the
contrary, to prevent the latter through competitions, games, gymnastics and the like.
The views of Confucius and Lao Tzu on the place and role of martial arts as a kind of human
social activity and its importance in the social life of Ancient China are analyzed. It is proved that in
the Antiquity, Plato and Aristotle also considered regular sports as a condition of personal
improvement. It is noted that if in the Middle Ages taboos were imposed on the body and physicality
as lower qualities of man, then in the Renaissance and Modern times in the philosophical works of
G. Bruno, J. Locke, J.-J. Rousseau and others. The questions of the affinity of the spiritual and
physical principles of human being, the role of health and exercise and games in its strengthening
and multiplication are considered. Based on the ideas of J. Ortega-y-Gasset and J. Hasing in the
understanding of the socio-cultural content of sport as a kind of game activity, it is emphasized that,
since the second half of the nineteenth century, it is advisable to explore the increased physical
activity and sports activities as a tradition for the phenomena, and from the second half of the last
century - as a universal phenomenon, which is characterized by a pronounced not only competitive
content, but also the desire for a rational or healthy lifestyle.
Keywords: Human Capital, Healthy Lifestyle, Will, Fitness Culture, Social Activity, Sports
Activity, Purposefulness, Everyday Life

Постановка
проблеми.
Серед
різновидів соціально-культурних явищ
спортивна діяльність належить до тих
феноменів, котрі лише в другій
половині
ХХ
століття
викликали
неабиякий інтерес і постали як об’єкти
філософського осмислення. Мова йде,
насамперед,
про
прагнення
особистості
до
фізичного
вдосконалення,
що
стимулюється
конкретною
спільнотою;
це
передбачає
звернення
до
сфери
цінностей, на основі яких особистість
вибудовує
таку
стратегію
свого
життєвого шляху. В такому випадку
спортивна
активність
постає
особливим способом формування та
задоволення
потреби
тілесного
удосконалення, внутрішньої розрядки
62

від навантаження й контролю над
своїм тілом та ін. Проте спортивна
активність є не тільки специфічним
різновидом соціальної активності тієї
чи іншої особистості, вона є також
складовою частиною особливого виду
людської
діяльності,
а
саме
професійної діяльності. Остання існує
на перетині способу існування й
позитивного розвитку особистості, а
також
діяльності
та
взаємодії
представників конкретної спільноти.
Досліджуючи спортивну діяльність у
якості
об’єкта
соціальнофілософського
розгляду,
варто
наголосити, що вона, як професійне
прагнення вищих досягнень через
використання тілесності, уваги й
вольових зусиль людини, бере свій
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початок
з
глибинних
пластів
матеріальної та духовної культури ще
давнього соціуму, у якому змагальні
ігри у вигляді мирних протиборств
сприяли
узгодженню
як
індивідуальних,
так
і
групових
конфліктних ситуацій. Наприклад, у
часи Русі відомі так звані кулачні бої,
учасники
яких
в такий
спосіб
розважалися
чи
узгоджували
конфлікту ситуацію. З усвідомленням
можливості тренувати тілесні та
розумові здібності особистості, появою
неупередженого
визначення
переможців і виникненням належної
фіксації
ситуацій
протиборства,
останні поступово набували статусу
спортивної діяльності. Зокрема перші
Олімпійські ігри з VIII ст. до н.е. відомі
на території Пелопоннесу як змагання
бігунів, а потім програма змагань була
доповнена стрибками в довжину,
киданням
металевого
диску,
кулачними
боями
й
перегонами
колісницями. Але участь в них мала
елітарний характер, а щоб бути у
гарній
фізичній
формі
чоловіки
Давньої Греції постійно та активно
займалися у гімнасіях, як спеціальних
місцях для фізичного тренування.
Фізичному
вихованню
молоді
приділялася значна увага, підлітки та
юнаки посилено тренувалася під
керівництвом гімнасіарха. Але в
сучасному
суспільстві
спортивна
діяльність може мати й має й
комерційне спрямування, наприклад
як складова потужної індустрії розваг.
Вона тоді стосується професіоналів,
які
заради
комерційного
успіху
можуть не розглядати здоровий спосіб
життя власним життєвим орієнтиром.
Як приклад – проблеми допінгу чи
значного ступеня травматизму при
здійсненні такої діяльності.
Ступінь наукової розробленості.
Треба
наголосити,
що
проблема
осмислення
ціннісного
виміру
спортивної
діяльності,
спонук
спортивної
активності
сучасної
людини, насамперед як мешканця

великого міста, не є всебічно і
комплексно
розглянутою
у
філософських
дослідженнях
та
потребує змістовного й послідовного
висвітлення.
При аналізі зв’язку спортивної
активності та спортивної діяльності
людей, варто вказати на притаманний
їм двоїстий характер, сутність якого
обґрунтував
відомий
представник
Франкфуртської
школи
соціальної
"Спорт
філософії
Т. Адорно:
двозначний: з одного боку, він може
мати
антиварварський
і
антисадистський ефект, завдяки fair
play, лицарству, уваги до слабого. З
іншого боку, багато його форм і
правил здатні посилювати агресію,
грубість і садизм, особливо тих осіб,
які активно займаються спортом" [1:
99]. Зрозуміти таку двоїстість можна,
коли звернути увагу на внутрішній
світ та цінності людини, яка прагне
займатися спортом (незважаючи на
те, чи це так званий любительський
спорт, тобто хобі особистості, чи
професійний спорт). Обґрунтовуючи
важливість
аналізу
суб’єктивного
начала
в
житті
особистості
В. Шинкарук, зауважив, що ми у
своєму повсякденному житті не так
живемо як переживаємо [2: 12]. Тобто,
спортивні навантаження, тренування
та подібне, як складова спортивної
активності та спортивної діяльності,
мотивуються не тільки прагненням до
фізичного вдосконалення, контролю
над тілом, розвитку волі у людини.
Значення має ще й внутрішній стан,
переживання як стимул.
А
ще
вкажемо
на
ціннісні
установки особистості, сформовані під
впливом
сімейної,
національної
традиції.
В
деяких
спільнотах
цінністю в поведінці визнається
індивідуалізм, але в інших ним може
стати колективізм чи корпоративізм.
Англійський дослідник К. Стерельни
(Kim Sterelny) зазначає: "Якщо зразком
взаємодії
в
групі
зазвичай
є
кооперація <…>, і якщо агенти мають
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тенденцію
набувати
соціальних
навичок, які їм прищеплюються, то
корпоративізм
буде
широко
поширеним,
а
некорпоративна
поведінка
сприйматиметься
як
екстремальна"
("If
patterns
of
interaction within a group are typically
cooperative<…>, and if agents tend to
acquire the social habits to which they
are exposed, cooperative behaviour will
be more common, and uncooperative
behaviour will tend to be less
extreme")[3: 32]. Тоді досвід сім’ї,
родини, конкретного суспільства або
стимулює
інтерес
до
спортивної
активності,
або
навпаки
меншовартує.
Соціально-культурні
стандарти
поведінки
можуть
заохочувати до спортивної активності
чи діяльності через змагання, ігри,
гімнастичні вправи та подібне, щоб
запобігати конфліктам, агресії або
грубості в стосунках та ін. Але в інших
спільнотах
спортивна
активність
людей
покликана,
навпаки,
стимулювати розвиток останніх.
Окреслення невирішених питань,
порушених у статті. Маємо підстави
вважати, що багатовіковий шлях
ґенезису
й
розвитку
спортивної
активності, який торкається життя не
одного покоління, не може не бути в
центрі уваги як міфологічних сюжетів,
так і філософських ідей, починаючи зі
стародавніх
суспільств,
аж
до
сьогодення. Їх аналіз дає змогу, на
наш погляд, виявити цінності та
соціальні орієнтири, які стимулюють
особистість до позитивного розвитку
та вдосконалення, насамперед, своєї
тілесності
й
цілеспрямованого
використання волі. На їх основі
уможливлюється осмислення значення
здорового способу життя і фітнескультури в сучасному суспільстві.
Мета дослідження. Ми будемо
використовувати двоетапну стратегію,
щоб розкрити зміст положення про
зв’язок спортивної активності та
фітнес-культури за їх спорідненістю в
цілях, а також залежність спортивної
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активності
сучасної
людини
від
визнання нею потреби фізичного,
тілесного вдосконалення. По-перше,
одним із завдань цієї публікації є
розгляд питання ціннісного виміру
спортивної діяльності крізь призму її
розвитку
з
періоду
стародавніх
суспільств, насамперед античних, аж
до початку ХХI століття. По-друге, ми
прагнемо
проаналізувати
напрацювання
мислителів
різних
часів
про
значення
спортивної
активності людини для її здорового
способу життя. Також наша увага
зосереджена на розгляді ролі фітнескультури в сучасному суспільстві, її
значенні для розвитку людського
капіталу.
Виклад
основного
матеріалу.
Аналізуючи
спортивну
активність
людини
як
соціально-культурне
явище, треба вказати інтерес до нього
філософії ще з часів Стародавнього
Китаю. Так, в даосизмі напрацьована
ідея про те, що істотною рисою стану
Дао є перебування особистості в
умовах блокування нею активності,
перш за все фізичної. А для цього
необхідно
поєднати
власну
життєдіяльність
з
природними
процесами,
подіями
природних
стихій. Більш того, досягнення Дао
розкриває перед людиною потаєний
світ
її
внутрішніх
станів,
космологічних у своїй основі. Такий
шлях передбачає відсутність для неї
будь-якої діяльності. Як зазначає
китайський філософ Гуань Інь-цзи,
коли
на
спортивних
змаганнях
"сходяться два стрільця з лука, вони
дивляться, хто з них умілий, а хто
невмілий. Коли сходяться два гравці у
шашки, вони дивляться, хто виграв, а
хто програв. Коли ж сходяться дві
людини, що знайшли Дао-шлях, то їм
нічого побачити один у одного. У тих,
кому нічого побачити один у одного,
немає ані мистецтва, ані вміння, ані
перемоги, ані поразки" [4: 39]. Тут
бачимо своєрідний осуд тих, хто не
вдосконалюється
тілесно.
Проте
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цікавими в даосизмі є погляди про
тіло як існуючого в двох аспектах,
зокрема внутрішнього тіла, у якому
існує "Я". Тому сприйняття тіла як
цілісного
утворення,
мислячого
організму в філософії Дао має яскраво
виражений символічний зміст. Поряд
з
цим,
у
філософській
думці
Стародавнього Китаю має місце
осмислення Уншу та Гунфу як бойових
мистецтв, котрі є не лише як втілення
спортивної діяльності. Це ще й спосіб
людського життя, заснованого на
певних філософсько-етичних ідеях й
прагненні
до
психічно-фізичного
вдосконалення.
Проте ми звернемо увагу, що в
стародавньому
китайському
суспільстві особливе місце займали
бойові
мистецтва
(слугували
для
самозахисту,
застосовувалися
на
полюванні,
під
час
військових
тренувань, військових
конфліктів).
Значна роль бойових мистецтв в
суспільному житті тогочасного Китаю
засвідчується тим, що Конфуцій радив
правителю на ім’я Дінь, створити
належні умови для навчання підлеглих
письменності та бойовим мистецтвам
[4:
59-68],
як
наочного
прояву
спортивної діяльності. Тоді остання в
цьому соціумі визнавалась суспільно
важливим видом діяльності людей.
Треба
вказати,
що
в
період
Античності, Платон як прихильник
інтересів афінської аристократії, теж
особливу увагу приділяв проблемі
гармонійного розвитку як фізичних,
так і духовних сил панівної верхівки
тогочасного суспільства. Для нього
взірцем стала спартанська система
виховання: "Тяжко знайти краще того,
що знайдене з самих стародавніх
часів. Для тіла – це гімнастичне
виховання, а для душі – музичне" [5:
168]. При цьому Платон зауважує, що
прояв її
потенційних сил, має
відбуватись не стільки для неї, скільки
для держави, в значній мірі під її
контролем та заради її потреб. (Цікаво,
що сам Арістокл став Платоном, бо

неодноразово
був
переможцем
олімпіад). Разом з тим, необхідно
зауважити,
що
в
філософських
поглядах Арістотеля має місце так би
мовити спортивна тематика, оскільки
він наголошує, що виховання потребує
три речі: хист, науку та вправу. [6:
193].
Тому
не
випадково,
що
Арістотель, як вчитель гімнастики в
молодому
віці,
вправі
надає
пріоритетного значення (адже фізична
вправа є дієвою основою значної
кількості спортивних змагань).
Проте Середньовіччя наклало табу
на тіло, тілесність, як нижчі, вторинні,
людські якості. Увага, як на рівні
теоретичної, так і буденної свідомості,
зосереджувалася
на
дуалістичному
роз’єднанні особистості. Такий підхід
став
визначальним
"у
багатьох
суспільствах і культурах, пануючи вже
більш двох тисяч років і формуючи
зневажливе ставлення до всього, що
пов’язане з тілом" [7: 6]. Більш того,
дуалістичне роз’єднання людини в часи
середньовіччя знаходило своє втілення
в тому, що заперечувалося не лише все
тілесне, а й будь-які ігри, насамперед
спортивні. Зокрема теолог Тертулліан в
своїй праці "Про видовища" вказав:
"Як гілка чи ручай зберігають у собі
погані якості самого дерева чи
джерела, так ігри, незалежно від їх
пишності, зневажають Господа" [8:
281].
Треба наголосити, що не дивлячись
на негативну позицію офіційної влади
середньовічного соціуму до будь-яких
ігор, в ці часи набули значного
поширення
масові
та
одиночні
лицарські
турніри.
Вони
були
своєрідною
формою
спортивних
змагань, оскільки готуючись стати
лицарем, юнаки приділяли значну
увагу виконанню фізичних вправ,
формували в себе такі важливі риси,
як волю, витривалість та силу тіла і
духу. Важливу роль у фізичному
вихованні лицарів відігравали ігри та
спорт [9: 20], як надійний шлях
самореалізації
людини.
Досить
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поширеними
у
середньовічному
суспільстві були метання спису та
молота, стрільба з лука, верхова їзда,
боротьба, фехтування, стрибки в
довжину.
Отже,
незважаючи
на
негативне ставлення з боку РимоКатолицької Церкви до спортивних
змагань
у
європейському
середньовічному суспільстві "народ
мріяв про видовища, дивуючись то
привезеним крокодилам і слонам, то
затято проклинаючи полонених саксів,
які вбили себе, не бажаючи змагатись
на арені" [10: 65].
Досліджуючи
питання розвитку
спортивної активності і діяльності в
епоху
Відродження,
необхідно
наголосити, що тоді утверджувався
процес
формування
принципово
нових, на відміну від Середньовіччя,
поглядів та уявлень (у формі ідеалів
вільнодумства
та
гуманізму),
що
фіксували
певний
компроміс
у
взаємодії нижчих, перш за все, земних,
тілесних цінностей з вищими. Треба
наголосити,
що
яскравими
захисниками
нових,
буржуазних
поглядів
були
гуманісти,
котрі
пропагували
ідеї
необхідності
формування
фізично
сильних,
життєрадісних
та
успішних
особистостей, здатних адаптуватися до
невблаганних вимог повсякденного
життя. Зокрема відомий виразник
філософської
думки
Відродження
Дж. Бруно, зауважуючи те, що метою
філософії є не стільки пізнання Бога,
скільки природи, що є Богом у речах,
зазначав про красу людського тіла,
його спорідненість з духом. "Те, що
викликає у мене любов до тіла є певна
духовність, видима в ньому, що звана
нами красотою, і полягає вона не в
великих або менших розмірах, не в
визначених кольорах та формах, але в
певній гармонії і узгодженості членів
та кольорів. Це показує відому,
доступну почуттям, спорідненість тіла
з духом" [11: 56], - вказує мислитель.
Видатному англійському філософу
як
представнику
Дж. Локку,
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філософської думки Нового часу,
належить особлива роль в осмисленні
цінності
здоров’я
та
активних
фізичних вправ, спортивних ігор в
його
зміцнені
та
збереженні.
Англійський
філософ,
звертаючи
особливу увагу на користь фізичних
вправ у
вихованні
джентльмена,
зауважував, що він, заради зміцнення
свого здоров’я, має доглядати за своїм
тілом і формувати хороші манери та
впевненість у своїх потенційних силах.
"Здоров’я необхідне для наших справ
та
для
нашого
добробуту",
–
підкреслював Локк [12: 20, 23]. При
цьому слід не забувати, що Дж. Локк
не лише обґрунтував, а й створив дієву
систему підготовки до самостійного
життя джентльмена, якій завдяки
міцному здоров’ю уособлює здоровий
дух у здоровому тілі, як надійного
підґрунтя спортивної діяльності. А
видатний
французький
мислитель
Просвітництва Ж.-Ж. Руссо в творі
"Еміль, або Про виховання" звертає
увагу на важливість для становлення й
розвитку гармонійної особистості її
рухової активності, загартуванню тіла,
навичок та вмінь керування своїми
потенційними, як фізичними, так і
духовними
силами.
Ж.-Ж.
Руссо
стверджував наступне: "Якщо ви
хочете розвивати розум вашого учня,
виховуйте сили, якими він має
керувати. Вправляйте постійно його
тіло, зробіть його сильним та здоровим;
нехай він працює, діє, бігає, кричить:
нехай завжди перебуває в русі: нехай
буде він людиною дужою за силою і
через деякій час він стане таким же за
розумом"
[13:
144].
Мислитель
наголошував
на
необхідності
встановлення рівноваги тіла та душі:
"Підростаючи, ми набуваємо сили,
робимось менш неспокійними, менш
рухомими, більш занурюємося в себе.
Душа і тіло приходять так би мовити у
рівновагу, і природа вимагає лише
стільки руху, скільки необхідно для
нашого самозбереження" [13: 59]. Ось
чому, виходячи з його твердження, що
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коли душа і тіло перебувають у
рівновазі, природа вимагає від нас
стільки руху, скільки необхідно для
нашого самозбереження. Отже, Ж.-Ж.
Руссо
звертав
значну
увагу
на
нерозривну
єдність
тілесного
та
духовного здоров’я.
Варто сказати, що український
філософ
Г. Сковорода
чинником
формування
цілісної
особистості
вважав
розкриття
її
природних
здібностей, талантів та нахилів, її
природної спорідненості, як запоруки
її гармонійного розвитку. Причому
ідеалом такої особистості він вважав
щасливу, вільну та доброчесну людину,
яка є здоровою не лише тілом, а й
душею, що самостверджується на
основі єдності волі та розуму, дій та
думок, рук і серця [14: 440].
Ми також знаходимо цікаві думки у
Г. Ґегеля про свідому зміну людиною
свого тіла: "У дійсно культурних людей
зміна фігури, способу тримати себе і
всякого роду зовнішніх проявів має
своїм
джерелом
високу
духовну
культуру" [15: 34]. Отже, з наведеного
положення випливає висновок, що
зміни людської тілесності, як основи
спортивної активності, в значній мірі,
детерміновані розвитком внутрішньої,
духовної культури.
В контексті нашого дослідження
варто
звернутися
до
концепції
"культури-гри"
відомих
філософів
минулого століття Х. Ортега-і-Гассета
(Josе Ortega y Gasset) та Й. Хейзінга
(Johan Huizinga). Акцентуючи увагу на
наявність
у
спорті
важливого
культурного
потенціалу,
Ортега–і–
Гассет наголошував: "протилежний
інший тип зусилля, що породжується
не по обов’язку, а як вільний і щедрий
порив життєвої потенції: спорт…
Наукова
і
художня
творчість,
політичний
і
моральний
героїзм,
релігійна святість – високі плоди
спортивної захопленості… Життя, що
бачить більше інтересу і цінності в
своїй власній грі… надає всім своїм
зусиллям
притаманним
спорту

радісний… обрис" [16: 195-196]. Таким
чином,
в
іспанського
мислителя
присутня важлива ідея, що спорт
доцільно розглядати як гру у самому
гранично високому смислі цього слова.
Видатний нідерландський філософ
Й. Хейзінга у творі "Homo ludens"
зауважує,
що
Середньовіччя
та
Відродження не визнавали гру, але
вона постійний елемент культури.
Проте фізичні вправи, як культурні
цінності, повсюдно утвердилися лише у
минулому столітті. Хейзінга наголошує,
що
спортивні
змагання
існують
впродовж багатьох віків (гребля, біг,
плавання
тощо).
І
це
серйозне
випробування таких фізичних якостей
людини
як
сила,
витривалість,
швидкість, але "…ці форми змагання
лише у незначній мірі набувають
характеру організованих ігор" [17:
221]. Отже, нідерландський філософ
розглядає спортивну активність і
діяльність як важливе заняття, що в
сучасному
суспільстві
поступово
набуває ознак розваги, не втрачаючи
статусу важливих занять.
Укажемо, що ознакою останніх років
стало захоплення багатьох людей
заняттям
не
спортом,
він
сприймається найчастіше як розвага
для одних і професійна діяльність для
інших, а спортивною чи фізичною
активність у спеціальних закладах, які
нагадують античні гімнасії (спортивні
клуби, фітнес-клуб, тренажерний зал
тощо). Звичними для сучасної людини
стали слова: боди-билдінг, пілатес,
аеробіка, фітнес, фітнес-стиль, фітнесманія, фітнес-герл, функціональний
тренінг та ін. Наприклад, фітнес є
різновидом
фізичної
активності
людини
для
підтримки
належної
фізичної
форми
завдяки
збалансуванню
помірних
фізичних
навантажень,
відпочинку
та
харчування. Зокрема, в обласному
центрі із населенням близько 267 тисяч
населення працює 39 фітнес-центрів
[18: 221]. На наш погляд, можна навіть
стверджувати
про
початок
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формування
"фітнес-культури"
як
ознаки життя людини ХХІ століття. Це
свідчить, як видається, про захоплення
здоровим способом життя, з одного
боку, а, з іншого – попит у сучасному
соціумі
на
розвиток
людського
капіталу. Причинами є не тільки так
зване старіння націй, наслідком якого
стало подовження віку працездатності
в багатьох європейських країнах,
зокрема й України. Ще одна вагома
причина – це зростання кількості
захворювань серед сучасників і, як
результат,
смертності
серед
працездатного населення. Якщо хворих
на діабет найбільше проживає у
країнах "третього світу" в Азії, Африці
чи Південній Америці (наприклад,
Кувейт – 21,1% населення віком від 20
до 79 років, за оцінками 2011 року,
Ліван – 20,2%, Саудівська Аравія –
20,0% ), то лідерами по захворювання
на рак, смерті від нього є мешканці
Європи (Угорщина – 318 осіб на
100 000
мешканців
країни,
за
оцінками 2008 року, Хорватія – 301
осіб, Данія – 290 осіб, Словенія – 282
особи, Італія – 277) [19: 84].
Таким
чином,
значною
мірою
суспільний
інтерес
до
фізичної
активності чи спортивної активності
зумовлений зміною самого способу
життя
теперішньої
людини:
урбанізація
та
проживання
в
специфічних умовах, збільшення ролі
інтелектуальної праці та зменшення
рівня фізичного навантаження людей
на робочих місцях, зростання кількості
стресових ситуацій та ін.
Висновки
та
перспективи
дослідження. По-перше, ми вказуємо
на
першість
появи
спортивної
активності
через
потреби
повсякденного
життя,
належної
фізичної
підготовки
в
умовах
можливих протиборств, конфліктів,
війни та ін. Тоді вона розглядається як
специфічний
різновид
соціальної
активності людини, наділеної волею і
бажанням тілесного вдосконалення.
По-друге,
спортивну
діяльність
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розглядаємо особливою практикою, в
якій через використання тілесності
людини та керування нею досягається
результат, який приносить успіх та
матеріально заохочується.
Крім того, необхідно зазначити, що
спортивна активність як особлива
практика
духовно-тілесного
удосконалення людини є об’єктом
філософського аналізу від Античності
до сьогодення. Спортивна активність
пов’язана із становленням цивілізації
та
розвивається
разом
з
нею,
набуваючи різноманітних форм та
смислів, налаштовуючись на потреби
та інтереси як соціуму, так і окремої
особистості. У наш час урбанізований
спосіб
життя,
стреси,
зростання
кількості
захворювань
важкими
хворобами стали спонукати європейців
активніше
займатися
фізичною
активністю.
Тому
перспективою
подальших досліджень може стати
аналіз видів фізичної
активності
людини ХХI століття й способів її
реалізації завдяки сфері послуг в
різних країнах.
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СИМВОЛІЧНИЙ КАПІТАЛ І МОРАЛЬНО НЕПРИПУСТИМЕ В
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПРАКТИКАХ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
М. М. Рогожа*
У статті досліджено взаємозв’язок прагматичного і ціннісного вимірів інтелектуальних
практик сучасного університету, зокрема у практиці університетського інтелектуала в
умовах трансформації місії сучасного університету в Європі. Автором досліджується зміст
морально неприпустимого в діяльності викладача університету при сучасному
символічному виробництві та обміні та критерії його визначення. Морально неприпустиме
визначається як поріг, який вказує університетському інтелектуалу його совість щодо
того, на що він не може пристати за будь-яких обставин, не зважаючи на всі провокаційні
чинники. У статті визначаються такі чинники. Серед зовнішніх чинників це орієнтація на
запити суспільства й недофінансування вищої освіти, що на практиці обертається
нехтуванням гуманітарної (ціннісної) складової навчання, вимогами поблажливого ставлення
до оцінки знань, надлишковістю дослідницької компоненти навчання, включенням викладачів
у кампанії агресивного маркетингу освітніх послуг тощо. Внутрішньопрофесійні чинники
зумовлені зовнішніми тенденціями й означають руйнацію престижу викладацької
діяльності, нівелювання значення викладача як авторитетного джерела знань, досвіду і
майстерності на тлі швидкого доступу до технічно бездоганних джерел інформації. Ці
зрушення змінюють прагматично-ціннісне ядро символічного капіталу університету, коли
традиційною була вимога до викладача слугувати джерелом достовірного знання при
навчанні і формуванні соціальної еліти (технічної, наукової, мистецької). Зазначається, що
саме за таких обставин зростає роль совісті і морального вибору особистості. Лише совість
може змусити університетського інтелектуала відмовитись від того, що він вважає для
себе неприйнятним. Зміст морально неприпустимого визначається кожним особисто
відповідно до особистого сприйняття цінностей ядра символічного капіталу.
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SYMBOLIC CAPITAL AND MORALLY UNACCEPTABLE IN INTELLECTUAL
PRACTICES OF CONTEMPORARY UNIVERSITY
M. M. Rohozha
The article deals with the interconnection between pragmatic and axiological dimensions of
intellectual practices of contemporary university, practice of a university intellectual in conditions of
contemporary university mission in Europe, in particular. The author analyzes the content of morally
unacceptable in a university teacher activity within current symbolic production and exchange and
criteria for their defining. Morally unacceptable is defined as the threshold created by conscience.
Conscience of an intellectual outlines the measure which is impossible to overcome in any
circumstances, disregarding any provocative factors. These factors are defined in the paper. Among
external factors are: direction on public requests and underfunding of higher education. In practice
these factors turn into the neglect of humanities component in education, demand on indulgent
attitude of avaluation, redundancy of research component in education process, involvement of
university teachers into educative services aggressive marketing campaigns and so on. Internal
professional factors are conditioned by external tendencies and mean destruction of prestige of
teaching, reduction of a role of a university teacher as an authoritative source of knowledge,
experience and skillfulness at the ground of quick access to technically perfect sources of
information. These factors change pragmatic and axiological core of the university symbolic capital
where a demand to university teacher to be the source of authentic knowledge in teaching and
shaping of social elite (technical, academic and artistic) was a traditional one. The paper defines
that in such circumstances the role of conscience and moral choice of an intellectual is increased. It
is conscience that can force a university intellectual to refuse unacceptable. The content of morally
unacceptable is defined personally by everyone according to personal comprehension of the
symbolic capital axiological core.
Key words: symbolic production and exchange, symbolic capital, non-utilitarian values,
intellectual practices, concept ʺmorally unacceptableʺ, university teacher, social activity, countries of
Eastern and Central Europe

Постановка проблеми. Питання про
ціннісну
складову
інтелектуальних
практик сучасного університету є
актуальним для нашої країни, але на
загал
воно
відображає
провідні
тенденції глобалізаційних процесів, які,
зокрема у країнах Східної та Ценральної
Європи пов’язані із трансформаціями
суспільства
та
його
символічного
виробництва й обміну в умовах
викликів
четвертої
промислової
революції,
проблем
зростання
безробіття, міграційних процесів. У
зв’язку
з
міграцією
активної
студентської молоді на навчання в
72

західні університети для вказаного
регіону
постає
питання
про
об’єднання/оптимізацію
вищих
навчальних
закладів,
скорочення
кафедр/ укрупнення факультетів тощо.
Це питання прямо чи опосередковано
виходить
на
з’ясування
змістів
символічного
капіталу,
який
напрацьовується,
акумулюється
інтелектуальною елітою, викладачами й
науковцями,
протягом
їхньої
професійної діяльності із застосування
специфічних стратегій продукування й
поширення інформації. У сучасних
умовах здійснюється не лише значне
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накопичення інформації про об’єкти
дійсності, але часто інформація швидко
втрачає свою актуальність, так би
мовити старіє, особливо у галузі точних
наук, кібернетики, інформатики та ін. В
зв’язку
з
цим
перед
сучасним
викладачем постає непросте завдання –
він має постійно й наполегливо
оновлювати свій тезаурус та багаж як
професійних знань, так і знань із інших
галузей
науки;
йому
необхідно
повсякчас підвищувати свою загальну
ерудицію на тлі різкого й швидкого
знецінення знань, набутих ним у
попередні
роки
через
зростання
інформаційних
потоків
та
інформаційного
тиску;
від
нього
вимагається
при
цьому
сприяти
формуванню критичності мислення у
студентської молоді в умовах, зростання
соціальної
напруженості
через
структурні
зміни
в
економіці
й
соціальній сфері країн Східної та
Центральної Європи загалом й України
зокрема.
Зміни в академічній сфері нині
відбуваються
настільки
стрімко,
радикально і безповоротно, що часто
дослідники не встигають фіксувати їх
модуси, а прогнози – збуватися в зв'язку
із черговим якісно новим витком
трансформацій. Прийняття Болонської
декларації (1999) ознаменувало початок
інтеграційних процесів у сфері вищої
освіти, які спричинили зміни в освітній,
науковій,
господарській
і
адміністративній
структурі
європейських університетів. Етична
навантаженість
цих
була
такою
потужною, що вже в 2004 році у Європі
було прийнято Бухарестську Декларацію
етичних цінностей і принципів вищої
освіти, яка унормовувала ціннісні
пріоритети
в
нових
умовах
університетської
життєдіяльності.
У
Декларації було наголошено цінність
довіри,
поваги,
відповідальності
і
підзвітності.
Дані
цінності
стали
важливими
для
забезпечення
ефективності та якості викладання, а
також дослідницької діяльності як

особливих
різновидів
соціальної
активності в сучасному університеті.
Окреслення невирішених питань,
порушених у статті. Проте привертає
увагу визнання інтелектуальної свободи,
з
одного
боку,
та
соціальної
відповідальності, з іншого, як наріжних
цінностей
науково-дослідницької
діяльності. Крім того, тут визначено
особливий запит сучасного соціуму на
відкриті системи навчання, в яких
виробництво знань повинне вказані
цінності
пропагандувати
та
посилювати,
вони
не
повинні
конфліктувати
між
собою.
Тому
важливим
завданням
сучасної
філософської
спільноти
видається
усвідомлення викликів та наслідків
четвертої промислової революції, змін у
суспільному виробництві та обміні, які
нею
зумовлюються.
Важливо
проаналізувати, крім того, як в таких
умовах
може
реалізуватися
інтелектуальна свобода та соціальна
відповідальність
особливо
університетського
інтелектуала
за
сучасних
умов
в
суспільствах
Центральної і Східної Європи.
Мета дослідження. Об’єктом цього
дослідження є ціннісна складова в
інтелектуальних практиках сучасного
університету, зокрема у діяльності
університетського
інтелектуала
(викладача і дослідника). Сьогодні у полі
університету
формується
дискурс
інтелектуалів
про
морально
неприпустиме
у
професійній
та
корпоративній
діяльності, як-от
у
ставленні до своєї праці, до студентів та
виховання своїх наступників (молодого
покоління
викладачів).
Прагнемо
визначити, як мету, критерії морально
неприпустимого
в
інтелектуальних
практик сучасного університету в
Центральній і Східній Європі, зокрема в
діяльності
університетського
інтелектуала (викладача і дослідника).
Гіпотеза: морально неприпустиме як
фактор
символічного
капіталу
університетського викладача можна
визначити в контексті спроможності
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ядра цінностей символічного капіталу
поля
університету
відповідати
на
виклики
часу.
Зміст
морально
неприпустимого визначається кожним
відповідно до особистісного сприйняття
цінностей ядра символічного капіталу у
полі університету, відповідно до того, що
кожному диктує його совість.
Ступінь наукової розробленості.
При
роботі
над
статтею
був
використаний
методологічний
інструментарій
П. Бурдьє
(Pierre
Bourdieu), який працював на межі
структуралізму
і
феноменології.
Зокрема, значимими для роботи над
даною статтею стали схеми Бурдьє щодо
інтелектуальної діяльності взагалі й
формування і відтворення символічного
капіталу у полі університету, зокрема.
В 2004 році у Європі було прийнято
Бухарестську
Декларацію
етичних
цінностей і принципів вищої освіти, у
ній знайшли відображення виклики
часу і були дані релевантні відповіді на
них. Відмітимо ті тенденції, які є
значимими для питання, що тут
розглядається.
У
Декларації
була
підтверджена заявлена ще В. фон
Гумбольдтом (Wilhelm Christian Karl von
Humboldt) важливість інтеграції освіти і
науки. Створена в умовах бурхливого
індустріального
розвитку,
модель
діяльності
Гумбольдтівського
університету виходила з потреби у
співробітництві навчальних і наукових
закладів. (Детальніше про місію і
завдання
Гумбольдтівського
університету
на
першому
етапі
промислової революції: [16; 17]). Було
чітке переконання, що викладач може
навчити студента, прищеплюючи йому
інтерес
до
дослідження
власним
прикладом,
що
розвиток
знання
можливий через дослідження, до якого
викладач заохочує студента.
Новими
факторами
сучасного
університетського життя у Декларації
були визнані: 1)масовізація вищої
освіти,
2) розширення
соціальних
функцій університету. Університети,
переважно з елітарних соціальних
74

інституцій,
відповідальних
"за
формування майбутніх професійних,
технічних
і
соціальних
еліт",
перетворюються
у
заклади,
які
"навчають
масові
студентські
контингенти" [7] та транслюють знання
у
суспільстві,
а
не
виступають
соціальними
інституціями,
орієнтованими
на
породження
і
збереження фундаментальної науки та
освіченості. Це задає ніби новий вектор
розвитку освіти в європейській науковій
спільноті зокрема та суспільстві загалом,
створюючи новий образ університету й
університетської освіти як цінності.
Сьогодні
окрім традиційних
місій
навчання і дослідження він активно
приростає третьої місією – суспільною
активністю. Ще на межі 1990-х років
ректор
одного
з
провідних
американських університетів Я. Пелікан
(Jaroslav Pelikan) міг писати наступне:
"Один
із найголовніших
недоліків
університету,
що
водночас
є,
безперечно, однією найпривабливіших
його рис, полягає в химерній схильності
занурюватися в себе й ігнорувати
суспільство, в якому він живе і без якого
не може існувати" [13: 228]. Це
формулювання
вдало
схоплює
тенденцію, актуальну 30 років тому:
університет міг собі дозволити бути
самодостатнім, автономним від потреб
суспільства. Сьогодні від такої ціннісної
позиції не залишилося й сліду.
Університет повною мірою зараз
занурений у проблеми суспільства,
якому
він
сумлінно
служить.
Суспільний запит може розумітися
досить широко: надання суспільству і
державі додаткових послуг в сфері
науки і освіти на комерційній (рідше
благодійній) основі, створення освітніх
програм, чітко орієнтованих на ринок
праці,
створення
наукоємних
підприємств і т.п. Двадцять років тому
не
можна
було
й
уявити
тієї
різноманітності
спеціальностей,
спеціалізацій, чи як сьогодні говорять –
"освітніх
програм",
які
сьогодні
пропонує університет, орієнтуючись на
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ринок праці і на суспільні запити в
особі абітурієнтів та їхніх батьків,
роботодавців тощо задля утвердження
своїх позицій у суспільстві. Сприймати
процеси, що відбуваються в сучасному
університеті, як чужі його духу, – не
стільки йти проти сучасних тенденцій,
скільки не відчувати сам цей ʺдухʺ.
Університет – це не позачасова
структура, незмінна у своїй ціннісній
навантаженні
з
моменту
свого
виникнення в європейській культурі. З
часу
свого
виникнення
він
модифікував свою місію.
Якщо для Середньовіччя, часу своєї
появи, місія полягала суто у навчанні,
для Гумбольдтіського університету була
синтезом навчання і дослідження, то
сьогодні
–
це
синтез
навчання,
дослідження і суспільного служіння [10;
16; 17]. На кожному з етапів свого
історичного розвитку він відповідав на
ʺвикликʺ епохи, визначав для себе такий
порядок денний, який дозволяв йому
бути
сучасним,
актуальним,
затребуваним (про університет як
культурну
практику
Модерну,
що
формує
дисциплінарні
настанови
відповідно до запитів доби, див. [9]). І
навпаки, в той час, коли університет
застигав, припиняв відповідати запитам
часу, він перетворювався в закоснілу
структуру,
відсталу
і
нездатну
сприймати прогрес. Ця готовність
університету бути завжди актуальним у
соціокультурному просторі пов'язана з
його здатністю ніби вловлювати дух
часу, реагувати на соціальні виклики.
Власне, це і дозволяє сподіватися
(прогнозувати),
що
він
в
змозі,
переживаючи сучасні трансформації,
зберегти свою ідентичність. Ідентичність
університету задає особливого роду
здатність адекватно відповідати на
виклики часу, орієнтує на слідування
місії і таким чином уможливлює
цілісність
і
самототожність
поля
університету. Університет – це не стіни,
хоч якими б історично цінними і
значущими не були вони по упродовж
століть циркуляції в них знань, наукової

допитливості, спраги осягнення істини.
Університет – це люди, які формують
його поле, вдихають в нього життя.
Символічний капітал університету, за
який
борються
університетські
інтелектуали,
містить
ціннісні
установки, які сьогодні вважаються
традиційними і дозволяють говорити
про ідентичність університету, – бути
зберігачем, виробником і транслятором
знання
у
суспільстві,
осередком
розвитку інтелектуальної думки, рушієм
ціннісних / суспільних перетворень
тощо. А забезпечують збереження
ідентичності університету власне його
інтелектуали.
Традиційно інтелектуал – це людина,
яка
живе
найвищими
духовними
цінностями, займається специфічною
інтелектуальною діяльністю (в науці:
науковий пошук, виробництво ідей,
гіпотез, концепцій, прирощуючи знання;
у викладацькій діяльності – насамперед
поширення
суспільно
корисної
інформації серед студентської молоді
тощо). Тобто, він убачає свою місію у
збереженні неутилітарних цінностей,
проповідуванні і утриманні їх на
належній висоті. Інтелектуал знаходить
відраду у заняттях наукою, філософією,
працює з позачасовими цінностями,
такими як справедливість, істина, розум
[4: 76]. Таку високу тональність місії
інтелектуала окреслив у книзі ʺЗрада
інтелектуалівʺ Ж. Бенда (Julien Benda). Її
ж піднімає у своєму дослідженні і Ж. Ле
Гофф (Jacques Le Goff). Університетські
інтелектуали своєю діяльністю тримають
пафос високого служіння, покликаності,
інтелектуального
подвижництва,
обраності викладацької місії [8: 111–
152]. Дух подвижництва, високого
служіння, орієнтованість на позачасові і
неутилітарні цінності, інтелектуальна
свобода, відповідальність за справу, якій
служиш, орієнтованість на неутилітарні
цінності
(незацікавленість,
безкорисливість пошуку істини, за
Р. Мертоном (Robert Merton) [11:767–
779]) стали основою системи ціннісних
координат
університетських
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інтелектуалів,
що
приймається
і
відтворюється у процесі професійної
діяльності університетського викладача.
Ці установки не дані особі від
народження, вони виховуються. Життя
у професії розділене на два етапи: роки
становлення
і
роки
повноцінного
професійного буття. Роки становлення
необхідні для набуття професійних
навичок
і
засвоєння
цінніснонормативної системи координат, яка
складається з експліцитної й імпліцитної
частин.
Представлені
у
клятвах,
статутах,
етичних
кодексах
і
регламентаціях,
експліцитні
норми
активуються особою при вступі у
професію. Особа ʺприймає на себе певну
обітницю віддавати їм перевагу перед
зовнішніми
обставинамиʺ
[3:
6].
Приймаючи і засвоюючи їх у роки
навчання,
підчас
професійного
становлення, викладач відтворює їх у
зрілий період. Засвоївши експліцитну
складову, він добудовує імпліцитну
шляхом
спілкування
зі
старшими
колегами.
Імпліцитна
складова
виокремлюється з розповідей і спогадів
старших
колег,
домислюється
в
питаннях, які не прийнято промовляти
публічно, і врешті приймається як
відповідні ʺправила гриʺ в просторі
університету. Бурдьє визначає ціннісні
установки
і
ʺправила
гриʺ
в
академічному середовищі [6]. Хоча він
фокусувався на функціонуванні поля
науки,
актуальність
традиції
Гумбольдтівського університету, де
дослідження і викладання являють
собою невід’ємну цілісність, зумовлює
чинність його опису для університету
[18]. Тим більше, що, за Бурдьє,
дослідники,
навчальні
заклади
й
наукові видання є гравцями поля
науки, в якому відбувається постійна
боротьба за розподілення символічного
капіталу.
Виклад
основного
матеріалу.
Включаючись у боротьбу за розподіл і
присвоєння
символічного
капіталу,
основні
гравці
прагнуть
здобути
визнання, а значить – завоювати
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символічну владу і, маючи довіру у
галузі, промовляти від імені науки, бути
її офіційним виразником. Відповідно,
кожен, беручи участь у боротьбі за
розподіл благ і цінностей, у конкретний
період
посідає
в
академічному
середовищі
позицію,
символічний
капітал
якої
визначається
його
попередніми здобутками в галузі та їх
визнанням з боку колег/ конкурентів.
Символічний
капітал
викладача
визначається
освітою
у
формі
престижного диплому – чим більш
престижним є освітній заклад, що видав
диплом, тим успішнішою буде кар’єра
власника
диплому.
Відповідно,
символічний капітал університету є тим
більшим, чим більшу кількість успішних
вихованців він випустив. Більше того,
успішні
викладачі
публікуються у
престижних періодичних виданнях,
символічний капітал яких залежить від
кількості його успішних авторів. Така
взаємозумовленість
працює
на
збільшення
символічного
капіталу
основних
гравців
академічного
середовища,
що
засвідчується
визнанням з боку колег/ конкурентів.
Успішність
кар’єри
викладача
визначається такою єдністю складових
символічного капіталу, яка приваблює
студентську
молодь,
що
готова
повторювати його шлях. З одного боку,
таким чином відбувається приток нових
кадрів в академічне середовище. З
іншого, можна констатувати, що тим
самим знані викладачі працюють на
своє власне процвітання. Збільшення
кількості
бажаючих
стати
найуспішнішими зумовлює підвищення
ʺплати за вхідʺ, тобто збільшення
матеріальних і символічних інвестицій у
кар’єру. Водночас, стає нагальною
необхідність
збереження
наявного
статус-кво в академічному середовищі.
Найуспішніші викладачі включаються у
розробку норм і правил діяльності в
галузі, які б працювали на посилення
стратегій збереження встановленого
порядку. Це стає тим більш актуальним,
чим очевиднішою є закономірність:
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мірою збільшення символічного капіталу
найуспішніших,
як
правило,
знижуються
темпи
продуктивності
їхньої власне професійної діяльності [6:
488–489]. Невідворотність розгортання
такого роду процесів накладається у
часі і просторі на так само об’єктивні
прагнення
молодих
поколінь
перерозподілити ресурси і змінити
існуючий статус-кво. Відтак прагнення
збереження встановленого порядку і
запуску
стратегій
його
підриву
знаходяться у постійному напруженні, а
їх співвідношення у кожний момент
визначає систему розподілу наявних
благ і цінностей. Як вказує С. Щльорке
(Sebastian Matthias Schlerka), такого
роду боротьба між поколіннями є
продуктом освіти і виховання у полі і
ніколи
не
спричиняє
відновлення
габітусу [20]. Функціонування такого
складно
структурованого
поля
університету
можливе
завдяки
наявності консенсусу членів академічної
спільноти щодо мети їхньої діяльності,
колективної віри в ціннісні засади,
інституційних механізмів соціального і
освітнього відбору претендентів на
посади,
відповідної
підготовки
відібраних
кадрів,
контролю
над
доступом до дослідницьких ресурсів і
публікацій.
Сьогодні
образ
викладача
як
орієнтованого на високе професійне
служіння
неутилітарного
характеру
ставиться під питання в умовах
занурення університету в соціальну
активність.
Проблематізація
відбувається по ряду параметрів, з яких
одні відносяться до заданих ззовні, а
інші – зумовлюються так би мовити,
внутрішньо професійними факторами.
Серед зовнішніх факторів найбільш
серйозною уявляється повна залежність
університету від суспільства, на яке він
орієнтований.
Суспільство
–
не
безособова сукупність індивідів [19].
Суспільство
конкретизовано
зацікавленими у діяльності університету
індивідами – це, як уже зазначалося, і
студенти / абітурієнти, їхні батьки і

роботодавці. Орієнтованість на ринок
праці і означає залежність від тих, хто
власне і ʺзамовляєʺ освіту як послугу. Як
вказував П. Бурдьє, інтелектуали є
підлеглою частиною в межах панівного
класу. Будучи панівними в якості
володарів влади і привілеїв культурного
капіталу, вони підпорядковані тим, хто
акумулює політичну і економічну владу.
Водночас
таке
підпорядкування
здійснюється в межах структурного
панування соціальних механізмів, як-от
ринок [5: 214]. Такий кут зору задає
одразу декілька проблематизацій. Поперше, споживачі послуг визначають
вимоги до навчання. Сьогодні багато
пишуть
про
те,
що
студенти
орієнтуються не на процес отримання
знань, а на результат навчання в
університеті, що фіксується престижним
дипломом. Тому навчання як процес все
частіше
уявляється
супутньою
обтяжуючою
обставиною.
Власне,
обтяжуючою уявляється і традиційна
вимогливість
викладача.
По-друге,
загальна ситуація у світі така, що
наявність диплому далеко не завжди
гарантує працевлаштування, що в
умовах українських навчальних закладів
веде до байдужості студентів (та їхніх
батьків) до досягнень і високих
результатів у навчанні. Традиційна
налаштованість на високі оцінки і
подальший диплом з відзнакою як
запорука гідного працевлаштування
(коли претендентів на посади обирають
зокрема і по оцінках у дипломі) все
частіше
замінюється
вірою
у
необхідність вирішення питання на
неконкурентній основі.
Указані проблеми ставлять під
питання
декларований
зв'язок
навчання і дослідження. І це вже, потретє, що проблематизує тенденцію
орієнтованості
університету
на
суспільне служіння і його інтелектуалів
– на соціальну активність. Система
вищої освіти за Гумбольдтівською
моделлю
передбачає
включеність
студента у різного роду дослідницькі
проекти,
програми
участі
у
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дослідницьких розробках, публікації у
наукових виданнях. При цьому у
вітчизняних умовах не лише студенти
не мотивовані, але відсутнє об’єктивне
і логічне за даних вимог продовження
наукових
програм
–
постійно
зменшується
кількість
місць
в
аспірантуру, умови роботи в системі
Академії
наук
сьогодні
вкрай
непривабливі. (Залишимо за дужками
оцінку
тенденції,
яка
чітко
проглядається навіть за так контурно
окресленою картиною – мотивовані на
навчання, науку, досягнення студенти
обирають навчання у закордонних
університетах,
тенденцію,
яка
вважається
досить
співзвучною
глобалізації, але веде до подальшої
деградації вітчизняної системи вищої
освіти, яка об’єктивно не спроможна
бути
конкурентоздатною
на
глобальному ринку освітніх послуг). У
таких умовах суспільство (в особі
зацікавленої громадськості) формулює
вимоги до викладача університету, які
той транслює викладачеві, прагнучи
залишитись "на плаву" у вітчизняній
системі
вищої
освіти.
Вимоги:
формувати компетенції, вимагати в
міру
(мінімально),
бути
етично
нейтральним
(не
ʺтиснути
авторитетомʺ, не повчати). Окрім
цього,
від
викладача
очікується
ʺпублічна відкритістьʺ – готовність до
інтерактивного
спілкування
у
соціальних мережах, участь у соціально
значимих проектах, публічних заходах
тощо.
По-четверте,
ззовні,
від
орієнтованості на суспільні потреби
задається ще одна тенденція: якщо
університет активно працює на ринку
освітніх послуг, то досить логічним є
залучення викладачів до участі у
профорієнтаційній роботі, піар-акціях
та
інших
формах
агресивного
маркетингу.
Це
вимагає
певної
гнучкості – надалі оцінювати студентів,
яких ще недавно агітував на навчання,
швидко перетворитися з комівояжера
на подвижника на ниві освіти і науки.
По-п’яте,
вже
традиційне
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недофінансування
більшості
вітчизняних університетів і відповідно
зменшення
ставок
і
зниження
заробітної
платні
в
умовах
перетворення сфери освіти на ринок
освітніх
послуг
підштовхують
викладачів до аморальних практик
інтелектуального
шахрайства
і
фальсифікацій, про що періодично
з’являються публікації й репортажі у
засобах масової інформації. Щодо
внутрішньо професійних процесів, які
змінюють ставлення викладача до
своєї роботи, можна вказати на
нівелювання
його
значення
як
авторитетного джерела знань, досвіду і
майстерності
умовах,
коли
різноманітні
гаджети
є
більш
надійним,
точним
і
всеосяжним
джерелом
інформації,
а
ціннісна
(гуманітарна)
складова
освітнього
процесу невідворотно скорочується.
Викладач перетворюється на штатну
одиницю підприємства з надання
освітніх послуг. У світлі зазначеного
так
суспільного
запиту
нерідко
викладачів,
які
працюють
ʺпостаромуʺ, вимогливих до студентів, з
патерналістськими
установками,
відсторонюють
від
роботи
на
факультетах, де студенти звернулися зі
скаргами у свої деканати. Часто
викладачі
старшого
покоління
губляться у пошуках адекватного
самосприйняття і ставлять питання
про предмет боротьби за частку
символічного капіталу у галузі, в яку
втягнуті самим фактом роботи у полі
університету. Такий порядок речей
дезорієнтує молодих викладачів, які
тільки починають свій професійний
шлях і включаються у боротьбу за
перерозподіл символічного капіталу. По
великому рахунку, у вітчизняних
умовах руйнується описана Бурдьє
система
ціннісних
орієнтацій
і
ʺправила
гриʺ
в
академічному
середовищі,
як-от
престижність
академічної діяльності, боротьба за
розподілення символічного капіталу
галузі,
успішність
кар’єри,
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привабливість викладацької кар’єри
для молоді тощо [6: 473–488]. Молодь
бачить невідповідність очікувань і
реального порядку речей у полі і
потерпає
від
ціннісної
аномії.
Традиційно
молодий
викладач
–
найсуворіший, тому що суворістю і
вимогливістю, як уявляється йому,
тільки
й
можливо
напрацювати
символічний капітал (авторитет у
студентів, але також і самоствердитися
як викладачеві). Але вірним є і
зворотне – можна стати популярним у
студентів,
позиціонуючи
себе
невимогливим,
поблажливим
на
відміну від старших колег, які ретельно
перевіряють
знання студентів. В
умовах
руйнування
традиційної
системи ціннісних орієнтацій (за
Бурдьє) молоді викладачі опиняються
без наставництва з боку старших колег
–
у
старших
немає
потреби
передавати, а у молоді – питати про
імпліцитну
складову
професійної
діяльності.
Університетський
інтелектуал сьогодні ніби заблукав у
тенетах нерозв’язних суперечностей,
що провокує питання про цінність
символічного капіталу як такого та
актуальність його змістів.
У таких умовах постає питання про
морально
неприпустиме
в
інтелектуальних практиках сучасного
університету,
зокрема
про
неприпустиме
у
викладацькій
діяльності. Очевидно, що в умовах
трансформаційних
процесів
і
включеності університету у соціальну
активність
викладачеві
неможна
розмінюватися
на
прийдешнє
повністю, до втрати себе, свого
призначення і покликання. Запорукою
цьому може стати совість. Апеляція до
совісті вписана в традицію етичної
культури, що через І. Канта (Immanuel
Kant) сягає Сократа (Socrates) [21]. У
ʺГоргіїʺ Платон (Plato) навів вислів
Сократа, що став парадигмальним для
західноєвропейського філософування:
ʺЯкби виявилося невідворотнім або
творити несправедливість, або терпіти

її, я б надав перевагу терпіти їїʺ [14:
294]. Г. Арендт (Hannah Arendt) у
зв’язку з цим наголошувала, що саме
Сократ такою орієнтованістю на
самостійне мислення задав парадигму
розбудови внутрішнього світу людини:
краще бути у розбіжності з усім світом,
ніж із самим собою; необхідно бути у
злагоді з собою, із своєю совістю,
навіть якщо для цього виявиться
необхідним йти проти всього світу [19].
Тотальна зануреність університету у
соціальну
активність,
відцентрові
процеси
всередині
самого
поля
університету не мають стати на заваді
активації внутрішнього голосу, совісті,
яка дає особистісні критерії, зокрема й
морально неприпустимого. Тут слід
зауважити ще один момент. Вище вже
згадувалося, що експліцитна ціннісна
складова
професійної
діяльності
фіксується етичними (професійними
чи корпоративними) кодексами та
іншими етичними документами. У
ситуації аномії, ціннісної дезорієнтації
університетського
інтелектуала
є
спокуса сховатися за етичні правила і
приписи такого роду документів.
Але,
створені
для
убезпечення
університетських
інтелектуалів
від
морально
неприпустимого
в
інтелектуальних
практиках
університету, кодекси не є прихистком
від
докорів
сумління.
З. Бауман
(Zygmunt Bauman) в "Актуальності
голокосту" [2: 123–126] докладно показав,
що
формальна відповідність
букві
стандартів, регламентів, протоколів для
звіту перед зовнішніми контролюючими
структурами (в університеті це може
бути і етична комісія, рада факультету,
вчена рада тощо) за формальними
ознаками
може
перетворювати
інтелектуалів на "ідеальних бюрократів",
якщо
вони
підмінюють
моральну
відповідальність
технічною,
орієнтуючись не на кінцевий результат
своєї роботи (свою місію), а на
бездоганність технічного виконання.
Йдеться про те, що морально
неприпустиме – це той поріг, який вказує
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університетському
інтелектуалу
його
совість, те, на що не можна йому
приставати за будь-яких обставин.
Совість є запобіжником в ситуації,
коли зобов’язання (вимоги) входять у
ʺсіру зонуʺ, яка утворюється поза
суспільними
і
корпоративними
вимогами. Лише совість може змусити
університетського
інтелектуала
відмовитись того, що він вважає для
себе
неприйнятним.
За
всіх
застережень
совість
–
єдина
реальність, до якої можна апелювати.
Совість не дозволяє використовувати
університет
як
майданчик
для
вирішення минущих завдань, вона
дивиться у вічність. І саме совість
викладача у таких умовах стає
запорукою збереження ідентичності
університету.
Регулятивна сила совісті є дужчою
ніж етичні кодекси і регламенти
документи,
які
сьогодні
активно
розробляються в університетах для
підвищення
рівня
академічної
доброчесності
(academic
integrity).
Поняття академічної доброчесності є
засадничим
в
етичних
кодексах
університетів як запобіжник морально
неприпустимого
в
інтелектуальних
практиках
університету
[15].
Наприклад,
в
Етичному
кодексі
університетської спільноти Київського
національного
університету
імені
Тараса
Шевченка
академічна
доброчесність визначається в термінах
чесності,
справедливості,
поваги,
відповідальності, дотримання етичних
принципів та визначених законом
правил у навчанні, викладанні, у
науковій (творчій) діяльності
для
утвердження довіри до результатів
навчання та/або наукових (творчих)
досягнень. Вона конкретизується у
наступних
нормах:
чесності
у
викладанні та навчанні, у наукових
дослідженнях, у пошуку істини, у
здобуванні знань; об’єктивності в
оцінюванні
знань
студентів,
у
дослідницькій
роботі,
у
науковоорганізаційній діяльності, пов’язаній з
80

присудженням освітніх і наукових
ступенів; самоповаги та поваги до
людської
гідності;
дотримання
авторських
прав
та
прав
на
інтелектуальну
власність;
неприпустимості практики плагіату в
будь-якому
вияві;
відкритості
результатів наукових досліджень [9: 2–
3]. Але апеляція до совісті у даному
контексті задає принципово інакший,
вищий рівень дієвості, оскільки совість
не
дозволяє
університетському
інтелектуалу
сховатися
за
регламентацією технологічних процесів
професійної
діяльності,
підміняти
моральну відповідальність технічною.
Висновки
та
перспективи
дослідження. У даній статті вперше у
вітчизняному
етико-філософському
дискурсі поставлено питання про зміст
морально
неприпустимого
в
університетських
інтелектуальних
практиках, окрема у професійній
діяльності
університетського
інтелектуала в контексті визначення
змісту символічного капіталу в полі
університету. Символічний капітал у
полі університету формується на основі
диспозицій основних гравців поля
(університетів, наукових видань та
університетських
інтелектуалів),
транслюється
експліцитно
(через
університетські
статути,
етичні
кодекси тощо) й імпліцитно (через
оповіді старших колег і домислюється
університетським
інтелектуалом
самостійно при входженні у практику).
Ціннісне ядро символічного капіталу
університетського інтелектуала містить
неутилітарні цінності, які входять у
суперечність
із
зовнішніми
тенденціями суспільного буття та
внутрішньопрофесійними чинниками,
що ставить питання про морально
неприпустиме.
Морально
неприпустиме
у
викладацькій
діяльності – це той поріг, який вказує
інтелектуалу його совість щодо того, на
що він не може пристати за будь-яких
обставин.
Зміст
морально
неприпустимого
визначається
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особистим
сприйняттям
цінностей
ядра символічного капіталу відповідно
до того, що йому диктує совість.
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АКАДЕМІЧНІСТЬ І ПУБЛІЧНІСТЬ ЯК МОДУСИ ПОШИРЕННЯ
ФІЛОСОФСЬКОГО ЗНАННЯ В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ
С. Г. Пилипенко*
У статті здійснено аналіз сучасного стану філософії у контексті співвідношення
ʺакадемічність – публічністьʺ при поширенні знання в умовах глобалізації та становлення
медійної реальності. Зазначено доцільність використання таких понять як маркерів
сучасності: ʺглобалізаціяʺ, ʺєдиний товарний світʺ, ʺмас-медіаʺ, ʺмедіареальністьʺ та ін.
Звернення до напрацювань Л. Пенто й Р. Рорті дозволило окреслити нові прояви презентації в
суспільстві філософії, філософського знання у зрізі ʺакадемічність – публічністьʺ з урахуванням
змін сучасного соціокультурного простору. Підкреслено, що на межі двадцятого та двадцять
першого століть відбувся медіаповорот, який постав викликом для звичних форм презентації
філософії. Виникає медіареальність, що змінює звичну конфігурацію взаємодії філософської
спільноти і суспільства. Відбувається трансформація наукових та філософських повідомлень, у
результаті чого вони починають існувати згідно вимог журналістики і ринку, шоу і
театральної вистави. У сучасному гуманітарному дискурсі все частіше використовуються
поняття ʺпоп-культураʺ, ʺпоп-філософіяʺ, ʺбелетристикаʺ, здійснено їх дослідження для
окреслення особливостей взаємодії ʺакадемічність – публічністьʺ при поширенні філософських
напрацювань в теперішньому суспільстві. Указано, що в західній культурі набуває поширення
такий літературі жанр як Non-fiction (наукова література).
З’ясовано, що сучасність демонструє нові публічні форми презентації філософії поза
академічними інститутами: філософські кафе, бібліотеки, бізнес-школи, клуби, тренінги,
телепрограми тощо. Останні втілюють нову конфігурацію діалогу суспільства і
філософської спільноти у контексті публічного повороту, який віддзеркалюється сучасним
філософським дискурсом й передбачає подолання шаблону, стандарту, конформізму.
Указано, що співвідношення ʺакадемічність – публічністьʺ не лише фіксує зміну
презентації в суспільстві філософського знання, але окреслює модуси розвитку філософії в
умовах глобалізації та зростаючої інформатизації суспільства.
Ключові слова: символічне виробництво та обмін,
філософська публіцистика, медіареальність, глобалізація
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ACADEMICITY AND PUBLICITY AS MODES OF DISSEMINATION OF
PHILOSOPHICAL KNOWLEDGE IN THE CONDITIONS OF MODERNITY
S. G. Pylypenko
The article provides an analysis of the current state of philosophy in the context of the ratio of
ʺacademicism – publicityʺ in the dissemination of knowledge in the age of globalization and the
emergence of media reality. It is also states the expediency of using such concepts as ʺmarkers of
our timeʺ, ʺglobalizationʺ, ʺthe only commodity worldʺ, ʺmass mediaʺ and ʺmedia realityʺ etc. An
appeal to the works by L. Pento and R. Rorty made it possible to outline new presentation of
philosophy in the society, and philosophical knowledge in such modus as ʺacademicism – publicityʺ
taking into account changes in the socio-cultural space. It is emphasized that at the turn of the
twentieth and twenty-first centuries, a media turn took place, which was a challenge to the usual
forms of presentation of philosophy. Media realism emerges that changes the familiar configuration
of philosophy. A transformation of scientific and philosophical messages also takes place. As a
result, they begin to exist in accordance with the requirements of journalism and the market, shows
and theater performances. The concepts of ʺpop cultureʺ, ʺpop philosophyʺ and ʺfictionʺ are
increasingly used in contemporary humanitarian discourse. Their research was carried out to
determine the features of the interaction ʺacademicism – publicityʺ in the dissemination of
philosophical developments in this society. In Western culture, such a literary genre as Non-fiction
(scientific literature) is spreading.
It has been ascertained that modernity is demonstrating new public forms of presenting
philosophy outside academic institutions: philosophical cafes, libraries, business schools, clubs,
trainings, television programs, etc. The latter embody a new configuration of the dialogue of society
and the philosophical community, which is reflected in modern philosophical discourse and involves
overcoming the pattern, standard, conformism.
It has been pointed out that the ratio ʺacademicism – publicityʺ does not only capture a change in
the presentation of the philosophy of society, but also determines the modus of development of
philosophy in the context of globalization and the growing informatization of modernity.
Keywords: Symbolic Production and
Journalism, Media Reality, Globalization

Постановка проблеми. На зламі ХХ
– ХХІ століть відбулося загострення
дискурсу
щодо
самоідентифікації
філософії в умовах світу, який стрімко
змінюється. Так, процеси технологізації,
інформатизації
та
глобалізації
впевненими штрихами ʺстворюютьʺ
нову
конфігурацію
філософії
–
постнекласичну.
У
вітчизняному
гуманітарному просторі виникають нові
проекти, як-от ʺClub of Creative
Philosophyʺ, ʺPlato’s Caveʺ, ʺArt оf Mindʺ,
ʺGowo.guruʺ, ʺOtium Academyʺ, ʺCafe
philosophique
Lvivʺ,
ʺМагеллановий
човенʺ
та
інші [8],
актуалізуючи
проблему ʺакадемічність – публічністьʺ у
сучасному філософському дискурсі. Як
справедливо зазначив М. Гайдеґер (нім.
M. Heidegger): ʺЯкщо філософія взагалі і
в принципі не наука, до чого вона тоді,
на що вона тоді має право в колі
84

Exchange,

Academicism/Publicity,

Philosophical

університетських наук? Чи не виглядає
тоді філософія просто проповіддю
деякого світогляду? ... Чи не постає тоді
справа з філософією, ніби на якомусь
великому ярмарку?ʺ [13: 24]. Ці питання
є актуальними для сучасного стану
філософії, що опинилася в ситуації
ʺроздоріжжяʺ, яка зумовлена кризою
гуманітарних наук.
Ступінь наукової розробленості.
Проблема кризи гуманітарних наук
займає чільне місце на сторінках
часописів, про що свідчать публікації
В. Андрущенка, Л. Бевзенко, О. Гомілко,
Л. Горбунової, С. Клепка, М. Култаєвої та
ін. Як зазначає Л. Горбунова: ʺСтарі
концепції вже не спроможні пояснити
сучасні антропологічні та гуманітарні
процесиʺ [11: 99]. У ситуації ʺплинної
сучасностіʺ
(З. Бауман)
філософія
набуває різних форм, як-от: філософія
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спорту,
філософія
бізнесу
тощо,
відзначаючись множинністю парадигм,
які
спростовують
доречність
і
можливість монологічного тлумачення
соціокультурних процесів сьогодення.
Постає питання уточнення ʺоптикиʺ
аналізу подальшого вектору розвитку
філософії, що безпосередньо пов’язано з
проблемою
співвідношення
зрізів
ʺакадемічне – публічнеʺ у сучасному
філософському дискурсі.
Метою статті є аналіз конфігурації
поширення філософського знання в
суспільстві у координатах ʺакадемічність
–
публічністьʺ
при
сучасних
соціокультурних змінах. У зв’язку з
поставленою
метою,
доцільним
є
використання таких понять як маркерів
цього
процесу:
ʺмас-медіаʺ,
ʺмедіареальністьʺ, ʺглобалізаціяʺ, ʺєдиний
товарний світʺ, ʺпопулярна філософіяʺ.
Виклад
основного
матеріалу.
Проблема аналізу співвідношення зрізів
ʺакадемічність – публічністьʺ в існуванні
сучасної філософії артикульована у
працях дослідників. У цьому контексті
цікавим є визначення ʺфігур філософівʺ,
які на думку Б. Маркова, презентують
нинішній
стан
академічності
та
публічності у філософії: ʺАкадемічний
філософ все ще носить білий одяг, що
свідчить про його особливий статус і
нелегкі обов’язки думати за інших,
розкривати їм очі на абсолютні істини.
Тому закономірною реакцією є інша
недбало одягнена фігура з неголеною
пикою, що вибирає ліву сторону
дискурсу (міркування), яка критикує з
однаковим завзяттям як домагання
ʺмандаринівʺ від філософії, так і думки
профанів
про
пріоритет
простих
життєвих цінностей і правил добра,
закликає до ексцесів і протестів проти
будь-яких
форм
примусуʺ [5: 17].
Зауважимо,
якщо
академічність
ʺпропонуєʺ інституалізацію філософії, її
нормативність та розробку в наукових
інститутах,
на
університетських
кафедрах, у площині кандидатських і
докторських дисертаціях, журналах під
егідою інститутів філософії, то публічний

вимір філософії, як свідчить аналіз
літератури, набуває різних проявів.
Аналіз
зміни
конфігурації
ʺакадемічність–публічністьʺ
у
вітчизняному філософському дискурсі
займає чільне місце. Так, у листопаді
2018 року відбувся круглий стіл журналу
ʺФілософська думкаʺ на тему: ʺПублічна
філософія:
освітні
та
соціальні
можливостіʺ, де брали участь як провідні
фахівці
(А. Єрмоленко,
С. Пролеєв,
О. Хома, І. Ясна та інші), так і
представники
медійної
спільноти
(Л. Івшина, головний редактор газети
ʺДеньʺ; О. Комаров, ʺClub of Creative
Philosophyʺ; К. Зборовська, ʺPlato’s Caveʺ
та ʺArt оf Mindʺ та ін.). Під час зустрічі
були
сформульовані
питання,
які
виразно, на наш погляд, окреслюють
основні вектори дослідження у площині
ʺакадемічність – публічністьʺ: ʺ(1) Що
таке філософський ренесанс? (2) Які
конкретні
чинники
посприяли
розвиткові
публічної
філософії
у
нефаховому
середовищі
поза
університетом? (3) Які пріоритети має
спільнота
для
розбудови
плідної
співпраці між громадською ініціативою
і академічними колами?ʺ [8: 7]. Ці
питання, з одного боку, зосереджують
увагу на проектах, що відзначаються
прикладним характером, де особливого
значення набувають мас-медіа (медійне
середовище),
з
іншого
боку,
зосереджують увагу на тих недоліках,
що
на
жаль,
мають
місце
в
академічному
науковому
просторі
(відсутність достатніх коштів для участі
в
міжнародних
конференціях,
стажуваннях, виданнях монографій,
публікацій статей тощо).
Історія розвитку філософії демонструє
різні способи презентації останньої в
координатах
ʺакадемічність–
публічністьʺ.
Роздуми
Сократа,
філософські
школи
Платона
та
Аристотеля,
університети
за
доби
Середньовіччя (Болонський, Паризький,
Оксфордський,
Кембриджський)
створили
образи
класичної/академічної/публічної
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філософії.
Інтенсивне
розширення
публічного простору філософії пов’язано
з
«Революцією
Ґутенберґа»
та
становленням
ʺГалактики
Ґутенберґаʺ [4].
Перші
друковані
видання, – це та платформа, завдяки
якій розпочався інтенсивний процес
трансформації
співвідношення
ʺакадемічність – публічністьʺ у філософії.
На
розширення
вітчизняного
філософського
поля,
безперечно,
вплинула й філософська публіцистика,
що починає займати чільне місце серед
загальнонаукових, суспільно-політичних,
літературно-публіцистичних
часописів
ХІХ – початку ХХ століть [6]. Зауважимо,
публічність – один із модусів презентації
вітчизняної філософії, що існувала
навіть при найжорстокішій цензурі в
умовах тоталітарного суспільства. Так, з
ім’ям
С. Семковського
дослідники
пов’язують
початок
викладання
філософії в Харківському державному
університеті в 30-х роках XX ст. Навіть
найбільші зали міст не в змозі були
задовольнити бажаючих слухати його
публічні відкриті лекції. Відомий у світі
мовознавець Ю. Шевельов у своїх
спогадах змалював яскравий публічний
захист його дисертації, де були присутні
не лише члени ради, а й досить широке
коло інтелігенції [1]. Нагадаємо, що у ті
часи,
публічність
філософії
ототожнювалася з її вивченням у
гуртках політосвіти, але це була не
стільки
публічність,
скільки
декларативність і примусовість; ідеться
про квазіпублічність.
На межі ХХ і ХХI століть відбувся
медійний поворот (ʺМedial turnʺ) [15; 16],
який постав викликом для звичних
форм презентації здобутків філософії.
Нові технології надання інформації та
швидкість її трансляції створили, так би
мовити, матрицю, що визначається
тотальністю,
повторюваністю,
всеосяжністю
і
пов’язана
з
виробництвом
і
споживанням
медіапродукту.
Зокрема
привертає
увагу
ʺДекларація
незалежності
кіберпростору/A Declaration of the
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Independence of Cyberspaceʺ (1996)
Д Барлоу (англ. J. Barlow) як приклад
наукоподібної риторики, яка швидко
поширюючись
Інтернетом,
набирає
популярності.
У працях М. Маклуена (поняття
ʺГалактика Гутенбергаʺ, ʺглобальне селоʺ,
ʺмісто
як
навчальна
аудиторіяʺ),
Д. Рашкоффа
(ідея
ʺмедіавірусуʺ),
Ж. Бодрійяра
(поняття
ʺсимулякрʺ,
ʺгіперреальністьʺ),
П. Віриліа
(ідея
ʺтелебачення як музей катастрофʺ),
В. Савчука (поняття ʺмедіафілософіяʺ) та
інших дослідників вивчається вплив
мас-медіа на сучасне
суспільство.
Наголошується, що сучасні медіа не
лише ʺвбудуютьсяʺ у різні сфери
суспільного життя, вони виступають
ʺновою хвилеюʺ інтерпретації: світ
починає виглядати так, як його подають
мас-медіа. Виникає медіареальність, де
співвідношення
ʺакадемічність
–
публічністьʺ набуває нової конфігурації.
Відбувається трансформація наукових
та
філософських
повідомлень,
у
результаті
чого
вони
починають
існувати згідно вимог журналістики і
ринку, як своєрідні шоу і театральні
вистави. У цьому контексті варто
звернутися до розмислів французького
соціолога Л. Пенто (фр. L. Pіntо) й
американського філософа Р. Рорті (англ.
R. Rorty), котрі наприкінці ХХ століття
розглядали
вищезазначені
зміни,
окресливши майбутнє філософії крізь
призму взаємодії ʺакадемічне/публічнеʺ.
Так, Пенто академічність/публічність
досліджує у просторі так званої
філософської журналістики, торкаючись
широкого кола питань буття філософії
та
її
призначення
в
сучасному
суспільстві, форм авторства, інститутів
та ін. Як зазначає мислитель: ʺМас-медіа
вторглися навіть у таку езотеричну
сферу як філософське виробництво,
присвоївши
собі
особливу
форму
компетентності… Це вторгнення аж ніяк
не обмежується прикордонною смугою
філософського
виробництваʺ [9].
Ця
ситуація супроводжується ʺспрощеннямʺ
філософії,
усуненням
фігури
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ʺакадемічногоʺ філософа, унаслідок чого
взаємодія ʺакадемічність – публічністьʺ
втрачає чітку конфігурацію. На думку
дослідника, створюється новий образ
ʺмедіативногоʺ
філософа
(філософажурналіста), відмінними рисами котрого
є, по-перше, використання, так би
мовити,
емоційного
репертуару,
необхідного для того, щоб підтримувати
зі
своїми
необізнаними
читачами
складні відносини – ʺодночасної спокуси
й шантажуʺ. По-друге, відтепер своє
основне призначення філософ вбачає у
тому,
щоб
ʺвийти
на
вулицюʺ,
ʺпідкоритисяʺ думці широкої публіки.
Відбувається
не
лише
процес
популяризації
філософії,
виникає
феномен
поп-філософії.
По-третє,
філософи-журналісти або медіативні
філософи
сприяють
тому,
що
створюється
призначений
публіці
ʺпсевдоімідж філософії і філософаʺ, який
слугує примиренню двох імперативів:
імперативу доступності та імперативу
автентичності.
Пенто
резюмує:
ʺФілософія, ставши завдяки мас-медіа
дійсно ʺпопулярноюʺ, потрапила в
двозначне
становище.
<…>
Парадоксальним чином, медіативний
успіх зміцнює академізм … адже для
того, щоб відсторонено говорити про
сучасність, бажано залучати перевірені і
широко визнані ресурси цієї шкільної
дисципліниʺ
[9].
Таким
чином,
відбувається
часткова
втрата
філософією власної ідентичності в
умовах ʺзміни інтелектуальної гриʺ;
відтепер еклектичність постає основною
рисою філософії. Із цими висновками
резонують роздуми відомого дослідника
в галузі реформування вищої освіти
польського професора М. Квієка (пол.
M. Kwiek),
котрий
зауважив,
що
ʺакадемічна філософія зовсім не так
глибоко, як ми це собі сьогодні
уявляємо, укорінена в структурі знання,
яке
здобувають
і
передають
інституаційноʺ [2]. Ця ситуація пов’язана
з поступовим переходом до пізньої
модерності,
зі
зміною
звичних
культурних проектів, з якими, на його

думку, філософія так і не змогла
"розпрощатися". Квієк висуває тезу, що
на наш погляд, окреслює нову матрицю
співіснування модусів академічності й
публічності в теперішніх умовах: ʺІнше
суспільство – інша філософія – інший
університетʺ.
Р. Рорті
у
контексті
аналізу
ʺакадемічність – публічністьʺ звертається
до розмислів західних інтелектуалів, які
пройшли шлях ʺвід релігії через
філософію до літературиʺ [10]. На нашу
думку, його ідеї щодо подальшої долі
філософії
набувають
особливого
значення у просторі медіаповороту.
Мислитель зауважує: ʺІз часів Гегеля
інтелектуали все більше і більше
втрачали віру в філософію, віру в те, що
спокутування може прийти у вигляді
справжніх
вірувань
(true
beliefs).
Інтелектуали перестали вірити, що є
якийсь єдиний та лише один контекст, в
якому людське життя може бути подане
в правдивому світлі – таким, яке воно є
по істині. У літературній культурі, яка
поступово
формувалася
протягом
останніх двохсот років, питання ʺЧи
істинне
це?ʺ
поступилося
своїм
почесним
місцем
питанню
ʺЩо
нового?ʺ [10: 32]. Зазначаючи зсув в
інтелектуальному житті Заходу, філософ
наголошує на своєрідній маргіналізації
релігії й філософії. Останні не лише
відходять ʺу тіньʺ літературної культури
й розуміються як ʺжанри літературиʺ. Як
зауважує Рорті, ʺспокутувальні книгиʺ
користуються
більшими
почестями,
аніж ʺспокутувальнаʺ істина. Тому
ʺлітературний інтелектуалʺ найчастіше
зверхньо ʺоглядаєʺ і релігію, і філософію
як жанри, що вже, на його думку, не
відповідають на виклики сучасності.
Проте сходження ʺрелігія – філософія –
літератураʺ, і на цьому наполягає
мислитель, є ʺпросуванням (progress)ʺ,
завдяки якому людина отримувала
сенсоутворюючи орієнтири; тому і
сучасний етап (літературна культура) –
це новий етап пошуку ʺпроекту
спокутиʺ [10: 32–35].
Водночас
відбувається певне ʺвиправданняʺ нової
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культури: ʺЛітературна культура може
бути настільки ж вірним союзником
демократичної політики, яким колись
була філософська культура. Літературну
культуру не треба вважати тріумфом
Контр-просвіти. Вона – продовження
Просвіти
іншими,
кращими
методамиʺ [10: 40].
Варто підкреслити, що в сучасному
філософському
дискурсі
змінюється
ставлення до концепту ʺПросвітництвоʺ.
У 2017 році в рамках круглого столу
журналу ʺФілософська думкаʺ франкоукраїнська
філософська
спільнота
обговорювала
тему
ʺПросвітництво:
історія, культура, ідентичністьʺ, спільну
думку
якої
висловив
професор
політичних наук правничого факультету
Сорбонни (Париж), один із наукових
керівників
проекту
ʺЄвропейський
словник
філософійʺ
П. Рено
(фр.
P. Raynaud): ʺНеобхідно вписати добу
Просвітництва в подальшу європейську
історію й політику, визначаючи зв’язки
між
політичним
лібералізмом
і
необхідністю існування інституцій. Це
стосується
також
моральних
та
громадських
умов
існування
свободиʺ [7: 9]. Додамо, С. Пінкер (англ.
S. Pinker),
професор
Гарвардського
університету, котрий кілька років
входив у рейтинг топ-100 світових
мислителів за версією журналу Foreign
Police,
у
своєму
дослідженні
ʺПросвітництво сьогодні. Аргументи на
користь розуму, науки та прогресуʺ,
звертаючись до величезного масиву
статистичних даних, які подекуди
сягають ХVII століття, переконує, що
саме розум, наука та гуманізм створили
ту платформу, завдяки якій людство
перебуває
ʺу
найкращому
періоді
світової історіїʺ [17]. Ця праця є
яскравим
прикладом
популяризації
науки, на чому наголошує і сам
професор, що резонує з роздумами
Р. Рорті.
Ідеться
про
створення
публічного
дискурсу
з
нагальних
проблем людства. Сучасність демонструє
нові
публічні
форми
презентації
філософії
поза
академічними
88

інститутами:
філософські
кафе,
бібліотеки,
бізнес-школи,
клуби,
тренінги, телепрограми тощо. Останні
втілюють нову конфігурацію діалогу
суспільства й філософської спільноти. На
думку І. Ясни, відбувається публічний
поворот (ʺPublic turnʺ) у філософії,
чинниками
якого
є,
по-перше,
розширення
предметного
поля
філософії; по-друге, зміна методів
філософського
пізнання;
по-третє,
різноманітність
дисциплінарних
і
жанрових меж філософії (насамперед,
зближення з літературою), по-четверте,
криза університетської освіти; по-п’яте,
суспільна
потреба
суспільства
в
філософії [14]. Зауважимо, публічний
поворот
віддзеркалює
наслідки
ʺшкільного відтворення філософської
культуриʺ (Л. Пенто), але водночас є
своєрідною
запорукою
подолання
ʺакадемічного гетоʺ (С. Пролеєв). У цьому
контексті варто звернутися до проблеми
ʺспрощенняʺ
філософії,
що
артикулюється питанням: ʺакадемічна
філософія versus популярна філософіяʺ, і
є
відповіддю
на
тиск
процесів
глобалізації.
Так, у сучасному дискурсі все частіше
використовуються
поняття
ʺпопкультураʺ,
ʺпоп-філософіяʺ,
ʺбелетристикаʺ,
що
усувають
зловживання
неясними
і
малозрозумілими мовними зворотами,
монотонність та ʺсухістьʺ. Так, у західній
культурі набуває поширення особливий
літературний жанр нон-фікшн (англ.
Non-fiction – наукова література). Цей
жанр постає ʺновою журналістикоюʺ, що
резонує
із
вже
звичними
журналістськими
розслідуванням
у
медіапросторі. Ідеться про практичний
характер літератури: остання все більше
віддаляється від ʺуявногоʺ й зосереджує
увагу на фактах. З одного боку,
відбувається популяризації наукової
літератури,
з
іншого
боку
–
популяризація сучасної науки. Усе
частіше сучасний читач зустрічається з
журналістськими розслідуваннями на
сторінках світових бестселерів, де
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йдеться про проблеми майбутнього
існування
людства.
Яскравим
прикладом є книга ʺЗмінюється все.
Капіталізм проти кліматуʺ канадської
журналістки Н. Кляйн (англ. N. Klein) [3].
Як вказують видавці, ця книга ʺувійшла
до сотні найважливіших книг 2014 року
за версією The New York Timesʺ, є
ʺпереможець премії Hilary
Weston
Writer’s Trust у жанрі нон-фікшнʺ, цього
ж року книга ʺЗмінюється всеʺ була
екранізована. Відбувається поєднання,
якщо
застосовувати
терміни
М. Маклуена (англ. M. McLuhan), ʺстарої
mediaʺ (книги, філософії) й ʺнової mediaʺ
(телебачення, теле-шоу). Відтак, тепер
сучасні медіа не лише ʺвбудуютьсяʺ у
різні сфери суспільного життя, вони
виступають ʺновою хвилеюʺ, що надає
нові
можливості
співвідношенню
ʺакадемічність – публічністьʺ у просторі
існування філософії як соціальнокультурного явища, галузі наукового
знання. Як справедливо зауважує
А. Єрмоленко, саме філософи у цих
нових
реаліях
є
ʺхранителями
раціональностіʺ й повинні відповідати
як
за
посилення
дискурсу
між
фахівцями усіх напрямів, так і за
збереження
істинності
вихідних
концептів [8: 19].
Осмислення значення філософії в
умовах сучасності, на нашу думку, може
слугувати
ʺсвоєрідним
протектором
бездуховностіʺ
(В. Андрущенко).
Сучасний світ – це світ глобальний світ,
де
відбувається
трансформація
сенсожититєвих
засад
людського
існування.
Так,
французький
письменник
М. Уельбек
(фр.
M. Houellebecq)
у творі
ʺСвіт
як
супермаркетʺ [12]
наголошує,
що
сучасній людини відкриті безмежні
можливості, проте вона прагне до
постійного оновлення ʺасортиментуʺ. У
цьому контексті світ постає єдиним
ʺтоварним світомʺ, що вимагає зміни
презентації/самопрезентації філософії.
Дійсно, попит на наукову продукцію, у
тому числі й на філософську, сьогодні
переважно визначається ринком. Як

наслідок,
найбільш
бажаними/популярними стають вже не
глибокі знання і творча потенція
вченого, оригінальні ідеї і потужність
задуму дослідницького проекту, скільки
презентація ʺтоваруʺ, ʺмагічніʺ слова й
аргументи. У цьому контексті головним
постає популяризація ідей, серед яких
визначальними повинні бути роздуми як
щодо збереження життя взагалі, так і
збереження
життєтворчості
власне
людини.
Таким
чином,
взаємодія
ʺакадемічність – публічністьʺ не лише
фіксує зміну конфігурації поширення
здобутків філософії у суспільстві, але
окреслює
перспективи
розвитку
філософії в умовах глобалізації та
інформатизації сучасності.
Висновки
та
перспективи
дослідження. Питання співвідношення
академічності і публічності в поширенні
філософського знання набуло особливої
актуальності на межі двадцятого та
двадцять першого століть. Ця ситуація
зумовлена тими викликами сучасності,
що не були притаманні попереднім
епохам в символічному виробництві та
обміні суспільства. Зараз філософія
перестає бути чимось віддаленим і
малозрозумілим для широкого загалу,
філософська спільнота прагне заявляти
про себе як активного учасника аналізу
усіх сучасних колізій повсякденного
існування соціуму. Ідеться про так звану
відкритість філософії та її прагнення до
активного діалогу з різними верствами
суспільства,
намагання
вітчизняної
філософії дієво заявити про себе серед
колег з інших країн. Особливий вплив на
зміну
співвідношення
ʺакадемічне/публічнеʺ
у
поширенні
здобутків
філософії
здійснив
медіаповорот,
під
впливом
якого
відбувається трансформація соціального
значення філософського знання й
наукової
репутації
філософської
спільноти. У зв’язку із цим постає
питання про взаємодію мас-медіа й
філософської спільноти, запобігання
ʺбаналізаціїʺ філософії (С. Пролеєв), так і
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стримування можливого послаблення
внутрішньо корпоративного контролю
за якістю її напрацювань (Л. Пенто).
Тобто, ідеться про новий рівень діалогу
суспільства й філософів у сучасному
глобалізованому світі для вирішення
нагальних проблем людства.
Подальший аналіз цих змін дозволить
не лише простежити подальший шлях
трансформації філософії, але й надасть
можливість
виробити
найбільш
сприятливі
механізми
взаємодії
філософської спільноти та соціуму.
Ідеться не тільки про вихід філософії у
простір публічності, про ʺфілософську
активністьʺ
(І. Ясна),
але
й
про
відповідальне ставлення філософської
спільноти, як професійної групи, до
суспільства, що є запорукою швидкого
ʺреагуванняʺ
філософії/філософської
спільноти на нагальні проблеми та
кризові ситуації суспільства в умовах
глобалізації
та
зростаючої
інформатизації сучасного життя людей.
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ВЧЕННЯ ПЛАТОНА ПРО ІДЕЇ
ЯК КОНКРЕТНО-ІСТОРИЧНЕ РОЗУМІННЯ ІСТИНИ
І. Д. Загрійчук*
У статті розглянуто теоретичні та практичні передумови становлення вчення
Платона про ідеї. Зокрема перипетії пошуку умов істинного знання у його попередників:
Парменіда, софістів, Сократа. Софісти вважали, що якщо не існує нічого, окрім наявного, то
не існує нічого хибного. Все існуюче для них було істинним. Зазначено, що людина не може
обійтись в процесі пізнання без чуттєвого сприйняття світу, але його недостатньо для
істинного знання. Істинне знання безпосередньо чуттям не дається, тому що в останньому
знаходить собі місце будь-який зміст. Сократ, відстоюючи об’єктивність істини, спільної
для всіх, намагався віднайти її в розумі. Але якщо кожен буде шукати істину в своєму
розумі, то невідомо – знайде він там істину спільну, єдину для всіх, чи знову кожен свою,
суб’єктивну.
З’ясовано, що винесення ідей, як духовних сутностей, за межі світу матеріальних речей у
вченні Платона, обумовлено необхідністю забезпечення сталості предмета істини, оскільки
спрямування пізнавальних зусиль на плинні речі, як це мало місце у софістів, чи на пошук
істини в розумі, до чого закликав Сократ, призводило до релятивізації істини, а значить, до
її суб’єктивного розуміння. Він зрозумів, що для того щоб істина була єдиною, спільною для
усіх, необхідно щоб її предметом було незмінне утворення. Таким утворенням він визнав ідеї
і помістив їх в окремому світі, світі відірваному від матеріальних речей. Обґрунтовано, що
вчення Платона про ідеї є конкретно-історичною формою розуміння істини. Ідеї Платона та
їхня роль у пізнанні істини є суттєвим проривом в тогочасному інтелектуальному житті,
але будучи винесеними у потойбіччя, вони не до кінця пояснюють пізнавальний процес, а
*
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тому є історично обмеженим розумінням істини. Філософія Платона, як і вся попередня
філософія цінна тим, що її вивчення та аналіз допомагають людині у формуванні
теоретичного мислення, мислення в поняттях.
Ключові слова: буття, істина, ідея, історія, мислення, поняття

PLATO’S DOCTRINE ABOUT IDEAS
A SPECIFIC-HISTORICAL UNDERSTANDING OF TRUTH
І. D. Zagriichuk
The article deals with theoretical and practical prerequisites for the formation of Plato's doctrine
of ideas. In particular, the vicissitudes of finding the conditions of true knowledge in his
predecessors: Parmenides, Sophists, and Socrates. The Sophists believed that if there was nothing
but the existing, then there was nothing wrong. Everything that existed for them was true. It has
been stated that one cannot go through the process of cognition without the sensory perception of
the world, but that it is not sufficient for true knowledge. True knowledge is not given directly to the
senses, because in the latter any content finds its place. Socrates, in defending the objectivity of
truth shared by all, tried to find it in his mind. But if everyone will seek the truth in his mind, then it
is unknown - he will find the truth there in common, one for all, or again each his own, subjective.
It has been found that bringing ideas as spiritual entities outside the world of material things in
Plato's teaching is necessitated by the necessity of ensuring the constancy of the object of truth,
since directing cognitive efforts to flow things, as was the case with the Sophists, or to search for
truth in the mind, what Socrates called for led to the relativization of truth, and hence to its
subjective understanding. He understood that in order for truth to be one thing in common for all, it
was necessary for its object to be a constant formation. With this formation, he recognized the ideas
and placed them in a separate world, a world detached from material things. It is substantiated that
Plato's doctrine of ideas is a concrete-historical form of understanding the truth. Plato's ideas and
their role in knowing the truth are a significant breakthrough in the intellectual life of the time, but
being transmitted beyond, they do not fully explain the cognitive process, and therefore are a
historically limited understanding of truth. Like all previous philosophy, Plato's philosophy is
valuable in that its study and analysis help a person to form theoretical thinking, thinking in
concepts.
Key words: Being, Truth, Idea, History, Thinking, Concept

Постановка проблеми. Проблема
істини і проблема людини завжди були
осердям
філософських
розмислів.
Такими вони залишаються й сьогодні.
Хоч
умови
існування
нашого
сучасника істотно змінилися і вони
мало чим нагадують спосіб життя
людей минулої ери, тим не менш
пошуки істини, норм праведного
життя, заснованого на істинному
розумінні себе і світу, продовжують
будоражити людину, займати її розум,
не дають їй спокою.
Особливо
проблематика
істини
актуалізувалась нині, коли перед

людиною
постали
нові
виклики,
пов’язані з екологією, загостренням
економічних, політичних, культурних
та інших проблем. Адекватна відповідь
на загрози вимагає практичних дій.
Але щоб результативно діяти, необхідно
свої вчинки ґрунтувати на істинному
знанні. Людина не може діяти краще,
ніж вона думає. Тому проблема умов
істинного
мислення
залишається
актуальною.
Істина, як і сам її пошук, складний і
суперечливий
процес.
В
історії
філософії
він
представлений
у
найбільш виразній формі. І сьогодні,
коли
вже
й
філософії
інколи
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відмовляють
в
її
методологічній
функції, очевидно, варто звернутись до
цього джерела, її історії, щоб відчути і
зрозуміти неперехідні гносеологічні
цінності, які себе ще не вичерпали, і,
сподіваюсь, не вичерпають.
Безпосередньо теоретичні знахідки
мислителів античної епохи, звичайно
ж, використані нами бути не можуть.
Але
знання
історії
становлення
мислення, усвідомлення перепитій в
процесі
пошуку
його
істинності,
неодмінно відіграє позитивну роль у
становленні сучасного мислення у
молодого покоління. Ще Г. Гегель
підкреслював, що немає іншого шляху
пізнання істини, пізнання істинності
самого мислення, ніж пройти тим
шляхом, яким пройшло людство,
затримуючись на кожному щаблі його
теоретичного зростання.
Ступінь наукової розробленості.
Історико-філософська
проблематика
стародавніх
часів
сьогодні
дещо
втратила у своїй популярності. Тим не
менш,
крім
досліджень,
які
здійснювались у минулому столітті
В. Ф. Асмусом,
О. С. Богомоловим,
Г. Гадамером,
О. Ф. Лосєвим,
М. К. Мамардашвілі, є і свіжі наукові
розвідки, присвячені як античній
філософії загалом, так і філософії
Платона зокрема. Серед них вітчизняні
вчені
А. Г. Тихолаз,
Г. Хлєбніков,
В. Ю. Степанов, Ю. Глущенко, а також
зарубіжні А. Геворкян, А. Родзевич та
інші. Такі дослідження переважно
здійснювались в межах навчальних,
освітянських програм. Незважаючи на
те, що вони проводились у контексті
підготовки лекційних курсів, деякі з
них написані або надто академічно,
або з недостатньою інтерпретацією на
відомому
студентам
емпіричному
матеріалі, що ускладнює засвоєння
теоретичного курсу та сповільнює
формування понятійного мислення.
Окреслення невирішених питань,
порушених у статті. Інтерпретувати
теоретичні здогадки та висновки
філософії Платона будемо на сучасному
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емпіричному матеріалі для кращого
усвідомлення нашими сучасниками
глибинного змісту цієї філософії. Нам
здається, що прозорої, простої та
доступної
інтерпретації
філософії
Платона сьогодні не вистачає. Тому
бачимо своє завдання в тому, щоб
адаптувати
вчення
античного
мислителя до нинішніх реалій, чим
полегшити сучасній молодій людині
його зрозуміти.
Метою статті є аналіз філософії
Платона в частині пошуку ним умов
можливості
істини,
звертаючи
особливу увагу на теоретичні умови та
практичні обставини цього пошуку.
Виклад
основного
матеріалу.
Класична доба античної філософії до
створення Платоном вчення про ідеї
вже мала свої напрацювання. Вони
стосувались
мислення,
його
спроможності пізнати істину. Якщо до
софістів,
як
відомо,
зусилля
давньогрецьких
філософів
зосереджувались
на
пошуках
первоначала, усвідомлення якого мало
б забезпечити осмислення світу як
певної цілісності, то класична доба в
особі її філософів зацікавилась самим
мисленням.
Софісти не були єдиними, тим
більше
першими,
хто
поставив
проблему мислення як предмет аналізу.
Зокрема Парменід, як представник
елейської
філософії,
переймався
проблемою буття, потрактувавши його
як "те, що є" [10: 50]. Таке розуміння
того, що існує дає підстави думати, що
тільки існує те, що є. Але як тоді бути з
тим, чого не існує? Адже те, чого
сьогодні немає, завтра може з’явитись.
Тим більше, що ми не можемо
абсолютно
заперечувати
існування
того, що вчора ще було, а сьогодні вже
немає.
Власне,
Парменід
так
і
говорить, продовжуючи попередню
фразу словами: "чого немає, того не
існує" [10: 50]. Але це ще не все. В
іншому
місці
своєї
поеми
"Про
природу" він заявляє: "одне і те ж
думка і буття" [10: 50]. Такий поворот у
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міркуваннях Парменіда свідчить про
те, що автор цього висловлювання
виходить за межі наявного буття і
вважає буттям не те, що сприймається
нашими чуттями, а ототожнює його з
думкою.
Таким чином, справжнім буттям є
не наявний світ матеріальних речей, а
світ, що знаходиться поза ними. Як
бачимо,
філософська
позиція
засновника елейської школи філософії
двояка. Тому й не дивно, що з цієї
школи "виростають як Демокріт, так і
Платон" [2: 82]. У самого ж Парменіда
протилежність між буттям та небуттям
ще достатньо не усвідомлена. Хоч, як
вважає Георг Гегель, саме з Парменіда
почалась "філософія у власному сенсі
цього слова" [11: 265].
Якщо Парменід, як і його учень
Зенон, уважали, що тільки незмінне
може бути істинним, то софісти в
прагненні пізнати істину буття дійшли
висновку, що все існуюче є істинним.
Із одного і того ж твердження, що
"буття є, а небуття нема" вони зробили
не
просто
різні,
а
протилежні
висновки. Софісти вважали, що якщо
не існує нічого, окрім наявного, окрім
сущого, то не існує нічого хибного.
Відповідно, все існуюче є істинним. З
цього приводу Г. Гегель зауважував,
що оскільки у софістів негативність,
небуття, визнання заперечення буття
цілком відсутні, "то не існує нічого
хибного; все суще, все, що існує для
нас, необхідно істинно, і того, чого
нема, ми зовсім не знаємо і не
сприймаємо" [12: 167].
До чого веде таке розуміння істини і
чи воно корелюється з пригодами
нинішнього так званого здорового
глузду. По-перше, якщо прийняти
позицію софістів, що все істинно, тоді
істинними
слід
визнати
будь-які
пороки, тому що вони існують. І це
визнання буде стосуватись не лише,
наприклад, брехні, а й тяжких
кримінальних злочинів. Здавалося б,
все так ясно і прозоро, що не варто про
це й говорити. Але… По-друге, не так

вже й рідко сьогодні можна почути
думку, що у кожного своя істина. Якщо
у
сфері
природознавства
ще
визнається існування істини єдиної,
спільної
для
всіх,
то
у
сфері
гуманітарних наук таке визнання
серед загалу скоріше виняток, ніж
правило. Більше того, нерідко будь-яку
випадкову,
наївну,
не
завжди
обґрунтовану думку ще й закликають
відстоювати,
нехтуючи
вимогою
спочатку її перевірити на предмет
істинності. Чи не є це сучасною
софістикою?
Очевидно, є. Розвінчати її дозволяє
аналіз природної мови, яка містить
достатньо логічних аргументів проти
прийняття будь-яких висловлювань як
істинних. Наприклад, коли комунебудь кажуть, що він "надто високої
думки про себе", то це означає, що він
висловлює
про
себе
невірну,
неправильну, неістинну думку. В
українській мові це "гадка". Гадати, це
ще не означає говорити істинно. Це
може бути передбачення, яке, знову ж
таки, не завжди справджується, тобто
не стає правдою. Іншими словами,
"бути надто високої думки про себе"
означає обманювати себе та інших.
В нашій щоденній мові є й інший
приклад, що "працює" проти софістів
усіх часів і народів. Наприклад, коли
людина молодого віку досить здібна,
освічена, креативна, але за характером
надто
скромна,
сором’язлива,
невпевнена в собі, з досить низькою
планкою домагань, тоді кажуть: ця
молода людина могла б багато чого в
житті
досягти,
але
їй
заважає
"недовірливість". І в цьому випадку, як
і в першому, йдеться про неістинність
власної
оцінки.
Отже,
можемо
констатувати, що софісти за істину
приймали гадку, підміняли її гадкою.
Таким чином, навіть без академічної
філософії, на рівні буденної свідомості,
чисто
інтуїтивно,
через
щоденне
мовлення індивід схоплює відмінність
між існуючим та істинним. І ця
відмінність, цей досвід часто осідає в
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народних прислів’ях та приказках, які
є компендіумом народної мудрості.
Сказане нами, Г. Гегель інтерпретує
так: "…софісти розглядають явище, яке
вони схоплюють в гадці; вони,
відповідно, також розглядають думки,
але не чисті думки, або, інакше
кажучи, не те, що є в собі і для себе"
[12: 158].
Відстоюючи філософію як діяльність
теоретичну, діяльність, що прагне до
статусу науки, І. Кант зауважував, що
не
можна
приймати
як
основоположення думку, "що буденний
розум без науки, який називають
здоровим
глуздом,
може
досягти
більшого
у
розв’язанні
найбільш
величних проблем, що складають
задачу метафізики, ніж спекуляція"
[13: 694].
Звичайно ж, людина не може
обійтись в процесі пізнання без
чуттєвого сприйняття світу, але його
недостатньо для істинного знання.
Справжнє, істинне знання "не дається
безпосередньо чуттям, тому що в
останньому знаходить собі місце будьякий зміст" [12: 151].
Софісти в основу пізнання кладуть
наявний світ матеріальних речей, які
сприймаються чуттями, а "чуття –
цілком суб’єктивна свідомість" [12:
151]. Оскільки до того ж речі
матеріального
світу
змінюються,
постійно
знаходяться
в
стані
становлення, то причиною релятивного
розуміння істини у софістів є не лише
суб’єктивність чуттєвого сприйняття, а
й плинність самого світу.
Зіткнувшись з безглуздям, яке
супроводжувало
софістів,
Сократ
намагався
подолати
їхню
суб’єктивність у розумінні істини. Адже
коли все істинно, коли у кожного вона
своя, тоді це нагадує дитячу гру
"зіпсований телефон". За таких умов
неможливо
облаштувати
спільне
життя,
організувати
колективну
працю, врешті-решт, про що-небудь
домовитись, вирішити господарський
чи інший спір.
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Подолання суб’єктивності Сократ
шукав у людині, у людському розумі.
Його знамените кредо: "Пізнай себе"
означало, що джерелом істини не
можуть бути мінливі речі. Якщо
предметом істини визнати мінливі
речі, то це, на думку Сократа,
неминуче призведе до релятивності,
мінливості нашого знання. Цього бути
не може, тому що істина повинна бути
єдина для всіх. Коли предметом істини
є предмет плинний, то й істина буде
непостійною, релятивною. А це знову
ж таки веде до тієї ж суб’єктивності,
коли кожен, щоб він не говорив, буде
претендувати на істинність.
Сумнівним є покладання в пізнанні
істини і на власний розум кожного.
Визнавши місцем осідку істини розум,
визнавши розум джерелом істинного
знання,
Сократ
дуже
нагадував
софістів, адже коли кожен індивід буде
шукати істину в собі, то невідомо,
віднайде він у своєму розумі істину
спільну, єдину для всіх, чи знову кожен
свою.
Цікавим є питання про те, звідки
Сократ почерпнув ідею, що істину слід
шукати
в
розумі?
Зразком
для
відповіді не це питання є діалог
Платона "Гіппій Більший". Спробуємо
відповісти на це питання, аналізуючи
саму
дискусію,
змістом
якої
є
відкидання крок за кроком хибних
думок. Така процедура наводила на
думку, що істина міститься у розумі,
адже саме в ньому шукачі істини
"копирсаються", ведучи розмову про
істинне пізнання. Маєвтика, як спосіб
допомоги
в
народженні
істини,
спрямована на те, щоб віднайти її в
розумі,
де
вона,
очевидно,
і
знаходиться.
Підказкою для такого розв’язання
проблеми істинного мислення було,
очевидно, й спостереження за тим, як
окремі матеріальні речі з’являються і
гинуть, а за новими зберігається та ж
сама
назва.
Наприклад,
костюм
зношується, але новий зберігає за
собою
ту
ж
саму
назву,
він
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залишається костюмом. Те ж саме з
живими
істотами.
Мавпи,
леви,
жирафи народжуються і гинуть, але
народжуються нові, яких називають
все тими ж мавпами, левами та
жирафами.
Для античної людини вже на тій
стадії
інтелектуального
розвитку
найменування предмета, виходячи з
вищенаведених прикладів, відділялось
від
самого
предмета.
Виникало
питання: "А де ж існують ці імена?"
Цілком логічно виходило, що вони
"зберігаються" в розумі, адже до
предметів
жорстко
вони
не
"прив’язані".
Аналізуючи філософію Сократа, як
попередника та вчителя Платона,
Г. Гегель
зазначав,
що
Сократ
"розвиває всезагальне із конкретного
випадку і виявляє поняття, яке в собі
існує в кожній свідомості" [12: 44]. Але
справа в тому, що в кожній свідомості
всезагальне, яке відображається в
понятті, не існує в "чистому" вигляді.
Ця обставина затемнює істину, а
нерідко стає передумовою хибного її
розуміння. В буденній свідомості
поняття як істина існує тільки в собі,
тоді як істинність мислення полягає в
тому, щоб воно було і для себе, тобто
було свідомим своєї сутності. Це
вимагає його повернення до самого
себе, становлення самосвідомості.
Усуваючи недоліки сократівського
розуміння істини, Платон спробував
елімінувати із процесу пізнання будьяку можливість суб’єктивності. Для
цього йому було потрібно віднайти
такий предмет істини, який би був
незмінним.
Оскільки
у
світі
матеріальних речей панує мінливість,
то предмет істини йому прийшлось
винести за межі існування цих речей.
Предметом
пізнання
і
сутністю
матеріальних утворень та відносин між
ними стали ідеї. В основі такого
вирішення проблеми, як здається,
лежали спостереження, про які ми
говорили вище. І. Кант стосовно такого
кроку античного мислителя висловився

так:
"Платон
покинув
чуттєво
сприйманий світ, тому що цей світ
ставить вузькі рамки розсудку, і
відважився пуститись за його межі на
крилах ідей в пустий простір чистого
розсудку" [13: 110].
Отже, Платону вдалось поняття
розуму
звільнити
від
чуттєвого
"антуражу",
створити
умови
для
пізнання істини, виходячи з природи
людського мислення. Більше того, він
поставив ідеї в основу всього світу,
зробивши їх сутністю матеріальних
речей, прообразами останніх. Ідея
Блага в його філософії стала найвищою
метою пізнання, справжнім, істинним
буттям. Нехай до кінця непослідовною,
але світоглядну систему, яку він
створив, з повним правом можна
назвати ідеалістичною. Ідеалістичною
в позитивному значенні цього слова. З
цього приводу Г. Гегель зазначав: "Ми
не
повинні,
однак,
мислити
платонівський ідеалізм як суб’єктивний
ідеалізм, як той дурний ідеалізм, який
ми зустрічаємо в новітній час…" [12:
149].
Платону вдалось те, чого не зуміли
зробити його попередники. Він виділив
в окремий світ поняття людського
розуму, які, як виявилось, потрібно
вивчати, якщо ми ставимо перед
собою мету пізнати істину. «Ідеалізм
Платона, який виділив "світ ідей" як
особливий
спеціальний
об’єкт
дослідження, створив передумову для
аналізу особливого роду предметів –
предметів ідеальних і ідеалізованих,
понять самих по собі, безвідносно до
того, як вони отримані і в якому
відношенні до речей вони знаходяться»
[2: 171].
Однак, було б невірно трактувати
платонівське вчення про ідеї як
можливість отримати на його основі
довершене знання на усі часи. А саме
так
здобутки
Платона
у
сфері
філософського мислення інтерпретує
А. Геворкян. "Теорія пізнання Платона,
– зазначає він, – яка проявляється в
його теорії ідей, є строго науковою, яка
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і
сьогодні
не
втратила
своєї
актуальності, оскільки вона описує
сутність людського мислення, яке і для
Платона, і для нас, людей ХХІ століття,
незмінна" [8, с. 58]. Актуальність
філософії Платона не заперечуємо, але
стосовно
її
незмінності
в
сенсі
неможливості
подальшого
вдосконалення прийняти не можемо,
адже це суперечить не лише принципу
невпинного розвитку, а й тим вадам,
які притаманні філософському вченню
Платона. На це вказував не лише
Аристотель, найближчий учень та друг
Платона, а й Г. Гегель у своїх
знаменитих
"Лекціях
з
історії
філософії".
Аристотель
стосовно
винесення
Платоном
ідей
за
межі
світу
матеріальних речей, відриву сутності
речей, чим є ідеї, від самих речей
зауважував: "…слід, скоріше всього,
вважати неможливим, щоб окремо
одне від одного існували сутність і те,
сутністю чого вона є" [14: 88]. Цим
зауваженням
він
висловив
своє
неприйняття
дуалізму,
який
з
великими потугами Платону вдалось
частково подолати, винайшовши три
форми зв’язку ідей з речами. Оскільки
таке подолання розриву двох світів не
є достатньо обґрунтованим Платоном,
то
це
дало
підстави
деяким
дослідникам назвати його філософську
позицію дуалістичним ідеалізмом.
Як би там не було, але спираючись
на критичне засвоєння філософії
Платона,
зазначаємо
слідом
за
Г. Гегелем, що в автора вчення про ідеї
має місце "змішування уявлення з
поняттям" [12: 142]. Платон в процесі
обґрунтування існування світу ідей
часто вдавався до міфів та уявлень. Це
завадило йому представити в теорії
"чисте поняття", яке змістовне саме в
собі.
Сьогодні ми, аналізуючи філософію
учня Аристотеля-, значною мірою її
реконструюємо, приписуємо їй деякі
характеристики, які в оригіналі якщо і
не відсутні, то принаймні виражені
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смутно та суперечливо. З одного боку,
оцінюючи
вчення
античного
мислителя, Г. Гегель зазначав, що
"своїм
зображенням
ідей
Платон
розкрив перед нами інтелектуальний
світ, але не той, який знаходиться по
ту сторону дійсності, на небі, в якомусь
іншому місці, а дійсний світ" [12: 138].
А з другого боку, світ ідей Платона
таки існує у його світогляді як окремий
світ, як відокремлене існування від
матеріальних
речей.
І
таке
відокремлення
йому
було
вкрай
необхідне, оскільки без усталеності, без
незмінності предмета істини годі було
на тому рівні розвитку людського
інтелекту пояснити існування істини
як єдиної, спільної для усіх, а значить,
об’єктивної.
Із-за
непослідовності,
розколу
єдиного світу на два світи вчення
Платона стало, з одного боку, вихідним
пунктом
дослідження
людського
розуму і становлення європейської
науки, а з другого, – його вчення через
низку
трансформацій
явилось
підґрунтям
релігійної,
зокрема
християнської свідомості. "Платон і
його філософія, – зазначав Г. Гегель, –
більш усього сприяла тому, що релігія
зробилась
організацією
розумного,
царством надприродного, так як він
уже поклав цьому великий початок"
[12: 117].
Однак, слід розрізняти філософію
Платона і його релігійну інтерпретацію,
незважаючи на багато спільного, що
між ними є. І тут без Г. Гегеля не
обійтись. Відповідно до його оцінки
зробленого Платоном, сутність вчення
про ідеї полягає в тому, що "не чуттєво
існуюче є істинним, а лише визначене
всередині себе, в собі і для себе
всезагальне є сущим у світі, лише
інтелектуальний світ є, відповідно,
істинне, гідне пізнання, і взагалі вічне,
в собі и для себе божественне" [12:
138].
У цьому контексті, розглядаючи
душу, Платон розуміє її безсмертя не
так, як вона трактується в релігійній
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свідомості. Для нього душа є тільки
моментом духу, він бачить її сутність
лише у всезагальному. Істинне її буття
полягає не в чуттєвій одиничності, а у
всезагальній сутності. Тому безсмертя
душі "цікавить Платона не з того боку,
з якого воно цікавить нас в релігійних
поглядах" [12:
145]. Але й тут,
пояснюючи пізнання як пригадування,
він вдається до переказів, міфів,
свідчень жерців, чим відступає від
трактування душі як всезагального.
Багато в чому, розповідаючи про душу,
він звертається до уявлень, що
свідчить про відхід від "чистого",
понятійного мислення.
Про зв’язок філософії Платона з
християнською
релігією
свідчить
церковне таїнство "причастя". Його
змістом є переведення у релігійний
ритуал такої форми зв’язку ідеї і речі
як причетність. Смислом "причастя" є
досягнення віруючим причетності до
Бога через символічне споживання тіла
і крові Ісуса Христа. Це таїнство
дозволяє віруючій людині наблизитись
до Бога, завдяки чому з неї спадає
облуда,
"земний
бруд",
вона
очищується від гріхів, наближається до
праведника.
Висновки
та
перспективи
дослідження. Філософія Платона, як і
вся історія філософії, цінна тим, що її
вивчення
та
аналіз
допомагають
людині у формуванні теоретичного
мислення, мислення в поняттях. І
нехай вона не без недоліків, не без вад,
які давно усвідомлені та подолані
коментаторами
і
критиками,
її
неперехідна цінність полягає у тому,
що тим, хто до неї звертається,
відкриваються шляхи, на яких успіхи
попередників
здобуті.
А
це
є
найкращий, найефективніший спосіб
виробити здатність до самостійного
мислення, оскільки історія становлення
філософських
вчень,
у
нашому
випадку становлення та перипетії
вчення Платона про ідеї, знайомить не
лише з результатом, досягненнями
мислителів минулого, а й з тим

шляхом, на якому ці досягнення були
отримані.
Філософія
Платона
залишається
невичерпним джерелом пізнання та
заглиблення в тайни теоретичного
мислення. До неї звертались і будуть
звертатись все нові й нові покоління і
кожне з них з висоти більш високого
рівня
розвитку
мислення
буде
відкривати в ній раніше невідомі грані
теоретичного мислення в часи його
зародження.
У своїй науковій розвідці ми
звернули
увагу
на
теоретичні
передумови філософії Платона та на
ключові
моменти
його
вчення.
Здійснили спробу витлумачити його
базові
елементи
на
сучасному
емпіричному матеріалі та пов’язати їх
із проблемами сьогодення. Вважаємо,
що регулярне звернення до витоків
теоретичного
мислення
конче
необхідне
для
формування
і
підтримання в суспільстві високого
духу допитливості та самостійного
мислення.
Конкретним
висновком,
що
випливає із заявленої мети нашого
дослідження, є демонстрація того, що в
часи Платона істина розумілась як
незмінна і способом забезпечення її
незмінності,
об’єктивності
було
винесення її предмету поза межі
мінливого світу матеріальних речей. В
цьому полягав її конкретно-історичний
характер, а, відповідно, і обмеженість.
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ЛУДОЛОГІЧНІ ТРАДИЦІЇ АНТИЧНОСТІ:
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА
Я. М. Білик*
В філософії лудологічні поняття в різних формах вперше зустрічаються у Геракліта і
Піфагора. Пізніше вони займають важливе місце у Сократа і Платона. Інструментальний й
інтерпретативний ресурси гри дозволили Геракліту пояснювати буття космосу,
Арістотелю – буття деміурга і творення космосу, Платону, стоїкам, Плотіну – деякі
важливі сторони буття людини і космосу, Піфагору, Демокріту і кінікам – характер і
особливості їх філософії. "Прекрасне", маніфестацією якого є гра, трактується Платоном у
якості багатопланового поняття. Воно розглядається як поєднання кількох змістовних
планів, дозволяючи існування різноманітних інтерпретацій. У своїй найяскравішій формі
ігровий феномен у Платона постає у формі так званої "живої мудрості" або "софійності".
Такого роду мудрість не є просто звичайним знанням; вона обов’язково перебуває у формі
синтезу раціонального та ірраціонального, ідеального та реального, сенсового та
позасенсового. В античній культурі ігровий елемент відігравав провідну роль. Це видно на
прикладі феномену давньогрецького агону, а також тих сторін життя стародавніх греків,
які були органічно пов’язані з цим явищем. Дух агону панував в економічному житті, в
побуті, в освіті, в філософії, в мистецтві, в політиці, у військовій та в судовій справі. Варто
також зауважити, що такого роду змагальність, що була притаманна давньогрецькому
суспільству, зовсім не була аналогом сучасного спорту. Загальногрецькі ігри (Олімпійські,
Піфійські, Немейські, Істмійські), а також дуже численні ігри регіональні (Панафінеї,
наприклад) сприймалися їх сучасниками насамперед у контексті їх сакрального виміру. Така
світоглядна позиція не була лише даниною старовинним традиціям, оскільки кожне із цих
змагань було генетично пов’язаним з існуванням певного сакрального культу. Для мешканців
кожного полісу їх земляк – переможець таких змагань, в першу чергу, асоціювався не з його
спортивними досягненнями, а як людина, відмічена милістю. Тобто орієнтація на суспільне
(полісне) схвалення агону підтримувалася сакральною санкцією.

*

Доктор філософських наук, професор
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна)
bilyk2008@ukr.net
ORCID: 0000-0002-9611-3733
101

Zhytomyr Ivan Franko State University Journal.Philosophical Sciences. Vol. 2 (86)
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.
Філософські науки. Вип. 2 (86)

Ключові слова: люди-маріонетки, найкраща трагедія, буття-драма, мудрець-актор, гра
дитини, театральна теологія, трагічність кініків

LUDOLOGICAL TRADITIONS OF ANCIENT:
THEORIC AND PRACTIC
Y. М. Bilyk
As Heraclites, Plato continued the tradition of ontologization of the game phenomenon. For Plato a
game characterizes one of the main principles of the being that is an idea of the beautiful and the
good. This idea was displayed in the corresponding way in the society organization, in a human
soul, in the structure of nature and cosmos. The game phenomenon is depicted as a manifestation of
ideas of the beautiful and the good. A game in Plato’s works is also a background for developing his
dialogs. One can make a reliable suggestion that such developing of philosophical works (in a form
of dialogs) was a result of conscious using Socratic methods by Plato. The whole human life is
interpreted through ludological prism in Plato’s works. Because, from one side, a game is a
purposeful way of conscious organizing one’s life order by a man, it is a peculiar Platonic life
imperative: "One should live playing!" but, from the other side, it is a fundamental characteristics of
human being which is genetically connected with the conception of fortune. The analysis of a game
element in ancient culture allows to make some conclusions. Agonality becomes the most
characteristic feature of the whole ancient Greek society. Agonal plots were literally one of leading in
artistic inheritance of Ancient Greece. Agon in all its variants (athletic, musical, intellectual etc.) is a
necessary element of many ancient Greek myths. In Aristotle’s philosophy the notion of a game is
analyzed as one of the most important characteristics "Eidos of eidoses" which is here a logical
basis of the being and also general Demiurges. Only a game allows Aristotle to explain the whole
paradox of existing the Prime Mover (Demiurges). To greater extent, than in Gnosticism, ludological
Heraclites and Plato’s ideas were developed in Neo-Platonism. Neo-Platonism perceived and
developed almost all the aspects of Platonic ludology. In Plotinus’ works human man’s life is
conditioned by displays of global cosmic game. A man in Plotinus’ philosophy is always compared
with an actor of theatre. In other words, the main display of this game for a man exists in presence
of life scenario and general imperativeness. Plotinus was first in philosophy who gave the
interpretation of game through the binary opposition "necessity – freedom". The real game, in his
opinion, is on higher levels of cosmos in comparison with those which everyday forms of perception
reach. On such levels the whole Cosmos is perceived as a work of an artist, being similar to a
musical work. The notion of artistry in Plotinus works is genetically connected with the game
phenomenon. Such a game is named Logos by him.
Key words: Ludology, Theory of Play, History of Culture, Philosophy

Постановка проблеми. Традиція
використання
лудологічних
(від
латинського ludus – гра) понять в
філософії є такою ж давньою, як і сама
філософія. Поняття "гра" або "ігровий
феномен" вказують на певне явище,
тоді як, на нашу думку, поняття
"лудологія"
постає
результатом
філософської рефлексії щодо цього
об'єктивно
існуючого
ігрового
феномену в культурі. В сучасній
філософській
і
культурологічній
літературі
найчастіше
вживається
поняття "лудологія". Однак назвати гру
достатньо дослідженим поняттям і до
102

теперішнього часу є неможливим.
Ігрова проблематика усвідомлювалась
як
філософська
вже
в
межах
античності,
однак
тривалий
час
зберігала свій особливий статус також
в
міфологічних
та
теологічних
розбудовах.
Ступінь наукової розробленості.
Поняття гри історично належить до
групи
найдавніших
філософських
понять. Вперше воно зустрічається ще
у Геракліта, Піфагора, Демокріта,
Сократа, кініків, Платона й Арістотеля,
стоїків
і
неоплатоніків.
Пізніше
поняття, що пов’язані з грою, були
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присутні в філософії Середньовіччя і
Нового
часу
–
можна
згадати
І. Дамаскіна,
Й. Еріугена,
І. Канта,
Х. Ортегу-і-Гасета,
Г.-Г. Гадамера,
Т. Адорно.
Однак
в
сучасній
філософській думці бракує ґрунтовних
досліджень гри. При цьому слід
підкреслити, що навіть коли ігрова
проблематика
почала
мудрецями
усвідомлюватись
в
якості
філософської,
вона
одночасно
продовжувала постійно та досить
активно використовуватись не тільки
на теренах філософії, але також за її
межами, наприклад, в структурах
міфологічних та теологічних розбудов.
Але такі особливості були зумовлені
важливими та суттєвими (насамперед
світоглядними) функціями гри як
культурного феномену в стародавніх,
зокрема в античній, цивілізаціях.
Окреслення невирішених питань,
порушених у статті. Актуалізація
ігрової тематики у сучасній філософії
пов’язана
з
процесами
розвитку
багатьох
напрямків
і
дисциплін
сучасної культурології. З іншого боку,
актуалізація лудологічних досліджень
була також зумовлена необхідністю
осмислення
важливих
проблем
в
сучасній філософії історії, які були
поставлені
представникам
французької історичної школи.
Виняткова поширеність агону серед
усіх суспільних груп у всі періоди
існування давньогрецької культури і
його важлива роль у античному
суспільному
житті
свідчать
про
виняткову важливість цього явища.
Численні
ігри
сприймалися
їх
сучасниками насамперед у контексті їх
сакрального виміру. Така світоглядна
позиція не була лише даниною
старовинним
традиціям,
оскільки
кожне із цих змагань було генетично
пов’язаним з існуванням певного
сакрального культу. Для мешканців
кожного полісу їх земляк асоціювався
не з його спортивними досягненнями,
а як людина, відмічена милістю.
Орієнтація на суспільне схвалення

агону
підтримувалася
сакральною
санкцією.
Метою
дослідження
є
аналіз
розвитку
лудологічних
уявлень
у
античних філософів у порівнянні з
проявами
ігрового
фактору
(агональності) у античних культурних
реаліях.
Виклад
основного
матеріалу.
Теорія гри. В філософії лудологічні
поняття в різних формах вперше
зустрічаються у Геракліта і Піфагора.
Пізніше вони займають важливе місце
у Сократа і Платона. Цікаві і важливі
смислові навантаження поняття гри
отримує у Арістотеля. Також ми
знаходимо це поняття у кініків та у
стоїків (Сенека, Епіктет). Особливо
великого
значення
поняття
гри
набуває в неоплатонізмі.
Інструментальний
і
інтерпретативний
ресурси
гри
дозволили Геракліту пояснювати буття
космосу, Арістотелю – буття деміурга і
творення космосу, Платону, стоїкам,
Плотіну – деякі важливі сторони буття
людини і космосу, Піфагору, Демокріту
і кінікам – характер і особливості їх
філософії.
Щодо різноманітних значень ігрової
термінології,
особливостей
значень
поняття гри в окремих мовах, а також
стосовно тих змін, які відбувались в
етимології поняття "гра" протягом
історії, зауважимо, що існують досить
ґрунтовні дослідження цих доволі
складних
питань
у
відомого
культуролога Йохана Хьойзінги – в його
роботі "Homo ludens". Ці дослідження
зараз визнані класичними [1].
Враховуючи результати досліджень
та вагому аргументацію голландського
історика і культуролога, з якою можна
в основному погодитись, ми також
вважаємо за необхідне деталізувати
наше пояснення: більш доцільним було
б переважне використання в філософії
поняття "лудологія", або "філософія
гри", які є тотожними загальній теорії
гри. Тобто поняття "гра" або "ігровий
феномен" вказують на певне явище,
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тоді як, на нашу думку, поняття
"лудологія"
постає
результатом
філософської рефлексії щодо цього
об’єктивно
існуючого
ігрового
феномену в культурі. В сучасній
філософській
і
культурологічній
літературі
найчастіше
вживається
поняття "лудологія".
Поняття ігрового феномену та його
сенс саме тому були самоочевидними
для Геракліта і всіх його сучасників,
що вже протягом тривалого часу
існувала певна і досить вагома
традиція використання цього поняття
в давньогрецькій міфології і, трохи
пізніше, в давньогрецькому театрі та
художній літературі. Про наявність
такої
традиції
яскраво
свідчать,
наприклад, твори Гомера [2].
Варто також зазначити, що Платон
не дуже часто згадує цього філософа
як свого попередника на теренах
лудологічної проблематики. Можливо,
що якоюсь мірою, це можна пояснити
тим негативним враженням, яке свого
часу справив на нього відомий
послідовник вчення Геракліта Кратіл,
що видно з однойменного діалогу
Платона.
Однак, на думку Плотіна, для якого
звісно були більш доступними роботи
стародавніх авторів та зрозумілішими
деякі важливі античні філософські
традиції, саме відомі висловлювання
Геракліта щодо значення гри були
використані Платоном як важливий
фундамент
для
його
подальших
філософських
розбудов
власної
філософської концепції. Варто також
зауважити, що згадки та алюзії щодо
такого роду висловлювань Геракліта
зустрічаються також у філософських
роботах Арістотеля.
Варто відмітити, що в філософії
Платона повністю відсутня єдина
уніфікована лудологічна термінологія,
що і до теперішнього часу створює
також певні труднощі для правильної
інтерпретації багатьох положень його
концепції.
Все
це
зумовлює
необхідність
уважно
і
детально
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аналізувати не тільки зміст, але й
контекст
використання
вказаних
понять
у
філософських
роботах
видатного грецького філософа.
"Прекрасне", маніфестацією якого є
гра,
трактується
Платоном
як
багатопланове
поняття.
Воно
розглядається як поєднання кількох
змістовних
планів,
дозволяючи
існування
різноманітних
інтерпретацій, що ми і бачимо у його
послідовників та дослідників. Для нас є
найбільш важливим, що "прекрасне" в
філософії Платона розглядається як
таке
поняття,
яке
відображає
ієрархічну особливість існування буття.
Ця ієрархія буття втілюється у певну
структуру, що
поєднує
віковічні,
самототожні та нерухомі ідеї із
тілесним світом, тобто з світом людей і
речей. Відомо, що в платонівській
загальній концепції світоустрою більш
вищі
ієрархічні
форми
буття
виконують
функцію
умови
і
можливості існування для нижчих
форм
буття.
Маніфестація
цих
ієрархічних ідей прекрасного і блага
завжди постає грою за Платоном.
У своїй найяскравішій формі прояву
ігровий феномен у Платона постає
насамперед у формі так званої "живої
мудрості" або "софійності". Такого роду
мудрість, на переконання Платона, не
є просто звичайним знанням; вона
обов’язково перебуває у формі синтезу
раціонального
та
ірраціонального,
ідеального та реального, сенсового та
позасенсового.
Ідея прекрасного перебуває у якості
об’єктивованої сутності цієї мудрості
(софійності)
і,
отже,
постає
субстанцією.
Тобто
поняття
"прекрасне" цілком можна ототожнити
з поняттям "душа", за платонівською
термінологією, що адекватно виявляє
себе через гру.
Варто також тут зауважити, що й
Плотін, пізніше коментуючи цю доволі
складну
і
неоднозначну
частину
платонівської філософії, погоджувався
з думкою свого видатного попередника
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щодо
субстанціональної
сутності
ігрового феномену в космосі, але, на
відміну від нього, намагався більш
чітко
та
однозначно
визначити
характер і місце ігрового феномену
посеред всіх інших ієрархій Космосу.
Плотін
зокрема
вважав,
що
субстанційно
ігровий
феномен
у
космічній ієрархії має нижчий статус
за Душу, перебуваючи її породженням,
тобто еманацією. На його думку, гра, в
основному, понятійно співпадає з
Логосом.
Платон вказував на особливе місце
ігрового феномену. У філософськотеологічній концепції Платона воно
зумовлене
найголовнішим
онтологічним призначенням гри: адже
гра зображена як така, що поєднує
світ ідей з світом речей. Тобто саме
гра, завдяки цим своїм особливим
властивостям,
виконує
функції
медіатора
в
цій
глобальній
космологічній системі – насамперед
завдяки тому, що забезпечує, за
словами
Платона,
так
звану
"причетність" тілесного речового світу
до світу ієрархічних глобальних ідей.
Гра поєднує світ ідей з світом речей,
що чуттєво сприймаються. Однак гра
за своєю сутністю залишається всетаки ідеєю. Тому прояви ігрового
феномену протиставлені Платоном всій
речовій сфері, а також людським
потребам і користі; вони не можуть
також бути ототожнені з етичним або
релігійним.
Крім того, в діалогах Платона було в
доволі
розгорнутому
вигляді
представлене вчення про людей, які є
маріонетками богів. Тобто боги в цих
діалогах були названі такими, що
грають людьми [7: 792-793]. Ці людимаріонетки, за словами Платона,
замість ниток скеровуються в своїх
вчинках законами [7: 792-793]. Крім
того, вчення про людей-маріонеток в
діалогах Платона було названо міфом,
який, на одностайну думку учасників
цих діалогів Платона, мав дуже
важливе значення для суспільства у

справі
збереження
людської
доброчесності [7: 793].
Також в діалогах Платона все
людське
життя
порівнювалось
з
театральною грою [1: 983]. Разом з
тим, слід враховувати, що вчення про
людей-маріонеток
в
період
після
Платона було суттєво розвинуто в
філософських творах неоплатоніків,
які вважали себе його послідовниками
і коментаторами, хоч їх в наш час і
прийнято
розглядати
як
окрему
філософську школу.
Культурні
реалії.
В
античній
культурі ігровий елемент відігравав
провідну роль. Це видно на прикладі
феномену давньогрецького агону, а
також тих сторін життя стародавніх
греків, які були органічно пов’язані з
цим явищем. За доби панування
Римської цивілізації давньогрецький
агон відходить на другий план,
поступаючись місцем іншим проявам
ігрового феномену. На першому плані
в цей період тоді з’являються римські
ludi – публічні ігри, які мають суттєво
інші характеристики.
Світогляд
мешканців
античної
Греції
традиційно
визначався
агональними
рисами.
Дух
агону
панував в економічному житті, в
побуті, в освіті, в філософії, в
мистецтві, в політиці, у військовій та в
судовій справі. Змагання відбувались
взагалі у всіх сферах, де тільки
знаходилась така можливість: це,
наприклад, змагання в красі та
досконалості
на
Панафінеях
або
специфічні банкетні змагання на
симпосіях.
Подібні явища відповідали властивій
грекам ментальності, не міг не
залишити певних слідів також у їх
мові. Дійсно, відповідні дослідження,
проведені деякими послідовниками
Я. Буркхардта,
виявили
певні
особливості
давньогрецької
мови,
безсумнівно зумовлені впливом агону.
Проте потрібно враховувати також й
ту обставину, що при усій схожості
поглядів давньогрецьких філософів
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стосовно ігрових явищ вони не були і
не могли бути в усьому однаковими.
Більше того, між поглядами стосовно
застосування
поняття
гри
цих
філософів існували також і досить
суттєві відмінності.
Дещо особливими проявами агону
можна
вважати
змагання
в
самовихвалянні, а також у публічному
глузуванні з опонента. Аналогічні
звичаї
є
прикладом
прояву
впорядковуючої функції гри. Дійсно,
подібні змагання можна було бачити і
серед
північноамериканських
індіанців, і серед австралійських
аборигенів. В Стародавній Греції в
докласичний
період
зустрічаються
лише залишки звичаїв ритуальної хули
– це, наприклад, пісні з елементами
висміювання,
які,
за
традицією,
виконувались почергово чоловічим і
жіночим хорами на святі Деметри. З
архаїчним ритуальним висміюванням
можливо також пов’язане походження
ямбічного
жанру
("iambos")
в
давньогрецькій ліриці.
Відомо, що власна давньогрецька
традиція
класифікувала
змагання
таким чином: атлетичні, змагання в
мудрості та багатстві, а також такі, що
мають відношення до держави, війни
та права. Але важливе культуротворче
значення полягало в перенесення
ціннісного акценту з атлетичного агону
на
інтелектуальний,
що
відбувся
досить рано. В цьому плані традиція
відзначає Піфагора, який першим
нібито
визнав,
що
перемога
в
інтелектуальному
агоні
є
більш
почесною.
Давньогрецьке
суспільство
демонструвало
надзвичайну
поширеність агональних явищ у всіх
сферах
життя.
Тому
досить
виправданими
постають
наступні
питання:
як
самі
громадяни
тогочасного суспільства усвідомлювали
агональність?
Які
були
найбільш
вірогідні спонукальні мотиви агону?
Варто
зауважити,
що
вже
загальновизнаною
в
історико106

культурній
науці
вважається
та
обставина, що в мотивації своїх
вчинків
взагалі
та
у
випадках
агональних дій зокрема, стародавні
греки орієнтувались не на систему
загальних моральних цінностей, а на
можливе суспільне схвалення або
оцінку саме тієї громади, до якої вони
належали.
Підкреслимо,
що
ця
особливість
давньогрецької
ментальності вперше була показана ще
дослідженнями Я. Буркхардта [3].
В якості важливої реферативної
групи, яка визначала загальну цінність
того чи іншого вчинку індивіда,
виступав саме поліс (polis), тобто
давньогрецьке місто-держава, а не
окремі родові, професійні або соціальні
групи.
Заслуговує на увагу ще одна
особливість
властивої
стародавнім
грекам
ментальності.
Громадяни
полісів, переважно сприймаючи себе
як невід’ємну і органічну частину
певного
полісу,
могли
відчувати
певний
дискомфорт
у
випадку
тривалого вимушеного перебування
поза його межами. Взагалі поліс для
мешканця Стародавньої Еллади – це
завжди набагато більше, ніж звичайне
місце проживання або, навіть, ніж
синонім батьківщини. Мабуть є сенс
говорити про полісність як одну з
провідних категорій давньогрецької
самосвідомості.
Тому
саме
поліс
потрібно розглядати в якості особливої
і досить своєрідної одиниці виміру
соціального
буття
та
необхідне
підгрунтя
самоусвідомлення
стародавнього грека.
Тому такою гострою була для
стародавніх
греків
проблема
сприйняття та оцінки індивіда поза
межами полісу – це є так званий
"феномен Одіссея". Адже й трагічність
образу Одіссея у відомій поемі Гомера
багато в чому була зумовлена цією
обставиною. Вже за античних часів на
цю обставину звертав увагу Лукіан.
Невипадково й людина поза полісом
та,
відповідно,
поза
полісним
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громадянством викликала у греків
часів архаїки і класики переважно
тільки жаль або навіть зневагу. А
звичай остракізму, тобто позбавлення
індивіда за певні провини полісного
громадянства і вигнання за його межі
на певну кількість років, сприймався
громадянами давньогрецьких містдержав у якості одного з найсуворіших
покарань. Тому і тогочасне обов’язкове
запитання при зустрічі чужинця: "Хто
ти і де твій поліс? " – не було просто
звичайною
даниною
існуючому
ритуалові зустрічі. І саме тому так
прагнув до рідного полісу Одіссей,
нехтуючи всіма небезпеками далекої
подорожі
та
відкидаючи
навіть
запропоноване
йому
можливість
особистого безсмертя!
Отже здобуття індивідом "доброї
слави" стає головним чинником всіх
його життєвих спрямувань в цьому
суспільстві. Саме таким чином була
зорієнтована поведінка і гомерівських
героїв, які вже за доби пізньої архаїки і
класики сприймались як зразкові і
тому їх поведінку можна розглядати як
типову
згідно
давньогрецької
ментальності. Так, наприклад, Гектор
був впевнений, що його слава ніколи
не буде забута, оскільки це слава
воїна-переможця [2: 81-91], а Нестор,
пропонуючи воїнам відправитись у
розвідку, обіцяє їм велику славу в
нагороду [2: 211-217], сам же пізніше
просить у богині Афіни тільки "добру
славу" для себе та своєї сім’ї [2: 380].
Подібний орієнтир, на переконання
Геродота, був надзвичайно вагомим
для Солона [4: 30-32], також його
схвально оцінював Платон [5: 208].
Варто також зауважити, що такого
роду змагальність, що була притаманна
давньогрецькому суспільству, зовсім не
була
аналогом
сучасного
спорту.
Загальногрецькі
ігри
(Олімпійські,
Піфійські, Немейські, Істмійські), а
також дуже численні ігри регіональні
(Панафінеї, наприклад) сприймалися їх
сучасниками насамперед у контексті їх
сакрального виміру. Така світоглядна

позиція не була лише якоюсь даниною
старовинним
традиціям,
оскільки
кожне із цих змагань було генетично
пов’язаним з існуванням певного
сакрального культу. Для мешканців
кожного полісу їх земляк - переможець
таких
змагань,
в першу
чергу,
асоціювався не з його спортивними
досягненнями, а як людина, відмічена
милістю. Тобто орієнтація на суспільне
(полісне)
схвалення
агону
підтримувалася сакральною санкцією.
Оскільки вирішальним в такій
ситуації був тільки факт загального
суспільного визнання (і можливої
слави), а не "чисте сумління", то й
обрані засоби його досягнення могли
бути різноманітними: від досить-таки
невинних
жартів
Алквіада
над
власною собакою - до спаленого
Геростратом храму Артеміди або
вбивства Філіпа Македонського. Так,
за свідченням Плутарха, Алквіад
відрубав хвоста у своєї породистої і
цінної собаки задля того, щоб про
нього всі говорили в Афінах [6: 248].
Герострат зізнався, що підпалив храм
задля досягнення безсмертної слави.
Аналогічно мотивував свій вчинок і
Павсаній,
зробивши
відповідний
висновок
з
поради
софіста
Гермократа: "…задля того, щоб досягти
найбільшого, потрібно вбити того, хто
досяг
найбільшого".
Тому
закономірним наслідком існування
деяких видів політичного агону слід
вважати
появу
законодавчої
регламентацію
щодо
застосування
звичаю
остракізму
–
обмежене
десятьма роками вигнання з полісу за
рішенням народних зборів – цей
необхідний атрибут змагальності у
політичному житті.
Пошуки
такої
"доброї
слави"
індивідом могли суперечити, на думку
полісного
керівництва,
загальним
інтересам всієї громади, які, в свою
чергу,
також
були
пов’язані
з
уявленнями про "славу полісу" (!), і
тому
повинні
були
мати
якусь
визначену
межу,
перехід
якої
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сприймався як суспільна небезпека.
Проте варто також відмітити, що
такого роду вигнання вважалось серед
громадян полісу досить-таки почесним
і тому могло бути застосованим не до
будь-кого з громадян, а тільки до
знаних людей, які мали певні суспільні
досягнення.
Існувала також інша причина для
такого покарання у формі вигнання,
яка була, мабуть, провідною. Видатні
особисті досягнення не могли не
викликати і відповідної заздрості у
тих, хто до такого був нездатним.
Досить часто саме ця обставина
ставала основною причиною вигнання,
як це засвідчив, наприклад, Плутарх у
"Порівняльних життєописах": "... Але
народ,
вважаючи
себе
гідним
найбільшої пошани, з незадоволенням
поглядав на кожного, кого здіймала
над натовпом слава або відоме ім’я. І
ось, зійшовшись до міста, афіняни
проголосували за вигнання Арістіда,
сховавши ненависть до його слави за
іменем страху перед тиранією", – на
переконання відомого історика, саме
заздрість натовпу, а не загроза
можливої узурпації влади, була досить
часто приводом для застосування
закону щодо остракізму [5: 246-247].
Пояснення
Плутарха
є
досить
показовим,
оскільки
заздрість
практично
завжди
супроводжує
змагання і тому постає необхідним
атрибутом агонального суспільства.
Висновки
та
перспективи
дослідження. Виняткова поширеність
агону серед усіх суспільних груп у всі
періоди
існування
давньогрецької
культури і його важлива роль у
античному суспільному житті свідчать
про
виняткову
важливість
цього
явища. Агональність приблизно в
однаковій мірі була властива всім без
винятку спільнотам цього суспільства у
всі періоди його існування. Тому, на
нашу думку, агональність постає
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найхарактернішою
рисою
всього
давньогрецького суспільства і також у
всі часи існування цього суспільства.
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