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ФІЛОСОФСЬКІ ОСНОВИ  

ТОЛЕРАНТНО ОРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ 

 
У статті аналізується принципова роль системи освіти, 

яка постає одною з головних державно-громадських інституцій, 
що відповідають за організацію спільного духовного простору, 
підготовку особистості до життя і повноцінну її самореалізацію. 
Стверджується, що соціально затребуваною стає діяльність 
освітніх установ з визначення нових стратегій цілеспрямованого 
розвитку толерантності, перспектив ненасильницької взаємодії  
індивідів і соціальних груп. Ідеться про пошук філософських засад 
формування толерантно орієнтованої освіти. 

Ключові слова: гуманізація, полі етнічний соціум, система 
освіти, терпимість, толерантність. 

 

Постановка проблеми. В останні роки філософські та 

соціальні дослідження фіксують тенденцію зниження якості людини, 

особливо її моральної стійкості, здатності до виживання, культур-

ного облаштування власного життя. Відзначається підвищення 

рівня тривожності, агресії молоді. Є. Бондаревська пише, що в 

освітньому середовищі стали масовими явища дезадаптації та 

деіндивідуалізації особистості, такий стан справ не може бути 

пояснено тільки зниженням якості освіти. Він зумовлений 

труднощами соціально-економічної ситуації, відсутністю фінансу-

вання, політичною нестабільністю, міжнаціональними конфлікта-

ми, руйнуванням полікультурної сфери, загальною атмосферою 

бездуховності життя більшості населення країни [3]. Найрізнома-

нітніші джерела інтолерантності породжують сьогодні в нашому 

суспільстві насильство, жорстокість і відчуження. Тому виховання 

толерантності потрібно розглядати як невідкладне найважливіше  
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завдання, якщо хочемо зберегти країну, суспільство, людину і 

“людське в людині”. Інститут освіти в усьому розмаїтті його 

організаційних форм має особливу роль у формуванні свідомості і 

поведінки людини. Вплив освіти на стан толерантності в 

суспільстві вельми багатогранний і має системний характер.  

Проблема, порушена у статті, безпосередньо пов’язана із 

загальною темою НДР кафедри практичної психології “Психологічні 

особливості формування цінностей молоді в контексті трансфор-

маційних суспільних процесів”. 

Аналіз останніх публікацій. Проблеми толерантності, терпи-

мості, людинолюбства були предметом вивчення представників 

багатьох шкіл і напрямків протягом усієї історії філософської думки. 

Коріння дослідження цієї категорії закладені ще в античності у 

працях Аристотеля, Геракліта і простягаються до сучасних 

досліджень як у західноєвропейській, так і у вітчизняній соціально-

філософській, антропологічній публіцистичній думці. 

Поширені такі визначення поняття “толерантності”: прагнення 

до “золотої середини” (Аристотель); подолання страждань (Фома 

Аквінський); подолання спокуси (Еразм Роттердамський); симпатії 

(А. Сміт, Д. Юм); співчуття (Ж.-Ж. Руссо, А. Шопенгауер); 

загальний людський обов’язок (І. Кант); збереження мудрої міри 

рівноваги (І.В. Гете); внутрішній регулятор мого ставлення до 

іншого (Ж.П. Сартр); подолання свого мовчання (А. Камю); 

співіснування різних мовних форм (Л. Вітгенштейн); як вимога, 

обов’язкова для високої цивілізації (А.Н. Уайтхед). 

В антології російської філософської думки в XVII – 

початку XX століття, яка найбільше занурена в тему людини, її 

долю і шляхи розвитку історії, тенденція аналізу “терпимості” 

(толерантності) набуває особливої значущості. 

Одним із перших у науці XVIII століття визначив поняття 

“терпимість” Тихін Задонський, який писав: “Терпимість – це не 

лише відсутність помсти, тобто насильства, а й відсутність бажання 

мстити кривдникові” [6]. Цей підхід близький християнській 

традиції, де “терпимість” розуміють як смиренність і всепрощен-

ня. О.М. Радіщев, спираючись на західноєвропейський досвід, 

критикував соціальну нерівність і визначив “терпимість” як 

“обов’язок” людини [13]. М.М. Карамзін вважав, що підстави 
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терпимості зосереджені в самій людині [8]. В. Соловйов визначає 

“терпимість” як чесноту, як жалість, поширену навіть на ворогів. 

Толерантність у філософське поле дослідження увійшла 

порівняно недавно. Цим зумовлена відсутність її всебічного 

позитивного дослідження в гуманітарних науках. Але, в соціально-

філософській, культурологічній та політичній літературі можна 

відзначити попутний аналіз проблеми, яка нас цікавить, у роботах 

М.М. Бахтіна, Б.Ф. Поршнєва, М. Бубера, Г.Ґ. Ґадамера, К. Лоренца, 

Е. Фрома та ін. 

В останні десятиліття зі зміною соціально-економічної та 

політичної ситуації в нашому суспільстві і в багатьох зарубіжних 

країнах сформувались сприятливі передумови для філософського 

осмислення феномена толерантності. 

Сучасна дослідниця Н.М. Федотова, аналізуючи проблему 

толерантності як світоглядну та інструментальну цінність, 

доводить: “Толерантність – це визнання легітимності законних 

інтересів іншого, які не розходяться з мораллю, і відкритість 

стосовно його досвіду, готовність до діалогу і до розширення 

власного досвіду в цьому випадку” [17, 10]. 

С.Ю. Іванова переконує, що “толерантність – це внутрішній 

регулятив мого ставлення до іншого” [7, 95]. Вона обмежується 

визначенням толерантності як внутрішнього ставлення та надає 

визначальної ролі реалізації толерантності на практиці в рамках 

самовизначення “Я”. 

Різні аспекти поняття толерантність розглядалися в 

роботах Б.Е. Ріердон. Він відносить “толерантність” до одного із 

механізмів ненасильницької боротьби і стверджує: “Сутність 

толерантності – вимога поважати права інших бути такими, які 

вони є, не допускати заподіяння їм шкоди” [14, 104].  

Мета статті – визначення основних напрямків формування 

толерантності в освітньому просторі сучасного суспільства. 

Зміст освіти є одним із факторів економічного і соціального 

прогресу суспільства і має бути орієнтованим на забезпечення 

самовизначення особистості, створення умов для її самореалізації, 

розвиток суспільства, зміцнення і вдосконалення правової держави. 

Він повинен забезпечувати адекватний світовому рівень загальної 

та професійної культури суспільства, формування людини і 
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громадянина, інтегрованого у сучасне йому суспільство і 

націленого на вдосконалення цього суспільства. 

Освіта сьогодні є тією сферою, де окрім культурної та 

професійної підготовки молодого покоління забезпечується 

формування життєвої позиції та ціннісних орієнтирів особистості. 

Від того, які цінності лежать в основі освіти, залежить, будуть 

сформовані толерантні свідомість та поведінка, чи навпаки, – 

атолерантна, конфліктогенна. Освіта, отже, може бути генератором 

як толерантності, так і конфліктів [11, 309]. 

Системі освіти належить особлива роль, тому що вона, по-

перше, “залишилася провідним елементом суспільної гуманістичної 

практики. Завдяки всезагальності системи освіти, вона є стрижнем, 

довкола якого, так чи так, відтворюється громадська самосвідомість. 

По-друге, освіта несе в собі потенціал розвитку – результат 

внутрішнього устрою, а не зовнішнього впливу. По-третє, будучи 

включеною в різні системи і відносини, освіта є полікультурним 

простором, місцем зустрічей різних етносів. Тому від того, які 

змістовні ідеї та цінності закладені в освітні програми, залежить 

здатність будь-якого суспільства безконфліктно інтегруватися у 

світовий культурний простір” [15, 175]. 

Але освітні установи на сучасному етапі недостатньо 

виконують свої функції. Гуманізація і гуманітаризація все ще 

залишаються не втіленими в практику освіти.  

Попри труднощі, система освіти має великі можливості 

формування духовно-моральних орієнтирів молоді, формування 

того аспекту толерантності, що виражається у внутрішній 

налаштованості на досягнення згоди при розв’язанні всіх питань, 

у готовності піти на компроміс, цивілізовано вирішувати всі 

суперечності питання. І хоча в освітньому середовищі є певний 

наліт корпоративізму, все ж доброзичливість і взаємна підтримка – 

це риси свідомості і поведінки, що формують загальну життєву 

позицію особистості, відповідну цілям соціалізації, що досягається 

через соціальний інститут освіти.  

Водночас шлях до толерантності – це серйозна емоційна, 

інтелектуальна праця і психічне напруження, бо воно можливе 

тільки на основі зміни самого себе, своїх стереотипів, своєї 

свідомості. Культура толерантності наближає педагога до 

розуміння унікальності підопічного. Важливо і те, що інформація 
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про нього розглядається з точки зору толерантності не як закінчена, 

а як така, що постійно розвивається, щоразу створюється, а не 

відтворюється за зразком, раз назавжди заданим. 

Людські проблеми, пов’язані із розкриттям особистісного 

начала, набувають сьогодні надзвичайної значущості. Своєрідним 

способом уловлювання, розкриття особистісного начала людини є 

реалізація феномена освіти через толерантність до унікальних 

особливостей того, кого навчають у освітньому процесі. Під 

освітою в цьому контексті розуміємо єднання особистісного начала в 

індивіді з його природною виразністю. Так здійснюється становлен-

ня нової людини. Освіта – це спосіб гармонійної співвіднесеності 

природного і духовного начал у людині. У такому розумінні 

освіта цілком філософськи насичена. Призначення феномена 

освіти полягає у становленні власне особистісного начала. 

Під формуванням толерантності в освітньому процесі 

розуміємо створення педагогом необхідних умов. Було введено 

поняття толерантний простір, тобто єдність усіх суб’єктів 

навчального та виховного процесу, форми організації їх відносин, 

побудованих на принципах “педагогіки толерантності”, що є 

провідним компонентом педагогічної етики та основою гуманістич-

ного виховання. Розробку поняття “педагогічної толерантності”, 

тобто володіння вміннями і навичками толерантної взаємодії й 

установка на толерантність у процесі здійснення педагогічної 

діяльності, докладно подано в роботі П.Ф. Комогорова. На його 

думку, цілями педагогіки толерантності постають: 

– передача знань про толерантність через навчання, 

формування умінь і навичок толерантної взаємодії з іншими; 

– формування толерантності як однієї з найважливіших 

цінностей в особистій системі цінностей того, кого вчать (через 

виховання розвитку потреби і здатності до вибору), і на цій основі 

мотивів толерантної поведінки та установки на толерантність [9]. 

Індикаторами, що допомагають виявити характер і рівень 

толерантності у сфері освіти, можуть бути [15]: 

– зміст освітніх програм професійної і загальногуманітарної 

підготовки; 

– наявність або відсутність у програмах дисциплін 

соціально-гуманітарного блоку; 
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– оптимальне поєднання національно-патріотичних і 

загальнолюдських аспектів; 

– наявність або відсутність у програмах і підручниках 

виважених оцінок того, що відбувається в світі соціальних, 

економічних і політичних процесів (типу глобалізації, модернізації); 

– наявність або відсутність загальної методології, що 

визначає ціннісні підстави, стратегію; 

– принципи організації національної освіти; 

– ступінь відповідності освіти національним інтересам 

особистості, інтересам держави. 

Головна роль у складному процесі формування “людини 

культури” належить педагогу. Праця педагога – це багатогранна 

психологічна реальність, є багатовимірний простір, що складається 

з трьох педагогічно взаємопов’язаних просторів: особистості 

вчителя, педагогічної діяльності, спілкування. Ці три простори 

об’єднані глобальним завданням розвитку особистості. Водночас 

вони не накладаються один на одного, не повторюються, не 

дублюють один одного, вступають у складні діалектичні відносини, 

при цьому кожний простір у процесі роботи вчителя є передумовою, 

або засобом чи результатом. 

Інтолерантність учителя призводить до конфронтації з 

учнем, ставить бар’єр у спілкуванні з ним і робить неможливим 

розв’язання не тільки виховних, але і навчальних завдань. 

Учительська інтолерантність тягне за собою, по-перше, дисгармо-

нію особистості, ситуацію постійного дискомфорту; по-друге, 

спотворене сприйняття довкілля через неадекватне осмислення 

власного досвіду; по-третє, веде до загального негативізму очікувань 

та оцінок, що належать різним сферам поведінки, з якими ці 

очікування пов’язані. Все це в сукупності створює необхідність 

розглядати толерантність не просто як особистісну якість педагога, а 

як певну вимогу до нього, як принцип його діяльності. 

Виникає питання  як сформувати здатність учителя 

толерантно ставитися до учнів? У педагогічній діяльності завжди 

спільна дія вимагає від усіх учасників не тільки принципової 

рівності, творчого підходу до вирішення професійних завдань, але й 

здатності піднятися над своєю байдужістю і поблажливістю до тих, з 

ким за специфікою характеру своєї роботи доводиться мати справу. 
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Бути толерантним у педагогічному середовищі означає не 

тільки перемогти свою неприязнь до “іншого”, а й бути чуйним та 

уважним, доброзичливим стосовно оточення. Тому розуміння 

толерантності як етичного феномена треба доповнити “подоланням 

індиферентності, байдужості до “іншого”, не зводячи її до 

необхідності подолання почуття явного неприйняття” [16]. 

Виховання є найбільш ефективним запобіжним засобом 

неприйняття. Засобами формування толерантності є передача 

знань про неї через навчання. В освітньому процесі “треба 

орієнтуватися не так на поняття, як на тему толерантності, а 

сама по собі ця тема передбачає установку на тривалу 

перспективу” [7, 13]. Необхідним є також формування умінь і 

навичок толерантної взаємодії з іншими, а також формування 

толерантності як однієї з найважливіших цінностей в особистій 

системі цінностей того, кого навчають, через розвиток потреби і 

здатності до вибору, і на цій основі мотивів толерантної 

поведінки та установки на толерантність. 

Найважливіша мета виховання толерантності полягає в 

утвердженні цінності людської гідності та недоторканності 

кожної особистості. “Це – центральна цінність у всіх теоріях 

прав людини і в усіх міжнародних стандартах прав людини; це – 

головний мотив для здійснення зусиль досягнення миру і 

головний стимул для встановлення демократичних форм 

правління; це – повна протилежність нетерпимості” [5, 17]. 

На наш погляд, основними напрямками у формуванні 

толерантності в сфері освіти мають стати: 

– ініціювання та активна підтримка ідеї діалогу культур і 

діалогу релігій з орієнтацією на всезростаючу деталізацію 

взаємодіючих компонентів культури та їх інтеграцію в цілісному 

культурному просторі цивілізації; 

– ініціювання теорії та практики на рівні своєї специфічної 

аргументації поступового суміщення та уніфікації різних 

політичних доктрин, інтеграція яких сприяє мирному співіснуванню 

різних держав, країн і народів, неприйняття силових методів 

розв’язання міждержавних і внутрішньодержавних, міжнаціо-

нальних і міжконфесійних конфліктів; 

– ініціація сферою освіти розвитку людських контактів з 

акцентом уваги на активних формах взаємовигідного співробіт-
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ництва в різних сферах людської діяльності (туризм, спорт, дозвілля, 

мистецтво тощо); 

– ініціація системою освіти міжнародних науково-

дослідних проектів і технологічних розробок, спрямованих на 

розв’язання глобальних загальноцивілізаційних проблем; 

– ініціація розробки системою освіти правдиво гуманних 

законів і правових норм, що регулюють толерантні взаємини на 

індивідуальному, громадському і міждержавному рівні; 

– ініціація пошуку системою освіти інваріантних освітніх 

ідеалів і цінностей на всіх ступенях навчання, виховання та 

розвитку людини, систематичного вивчення, узагальнення, 

оцінки і розповсюдження міжнародного інноваційного досвіду в 

сфері освіти. 

Реалізація згаданих напрямків толерантності в освітньому 

просторі є найефективнішим засобом попередження нетерпимості. 

Доходимо висновку, що для досягнення цілей толерантного 

розвитку особистості педагог повинен мати здібності толерантної 

взаємодії на всіх рівнях і в усіх проявах толерантності. 

Потрібно враховувати, що педагог не формує особистість, її 

знання, вміння, якості, а створює умови, за яких учень 

включається в активну діяльність для досягнення певної мети, 

тобто самовдосконалюється. Педагог повинен створити умови для 

включення толерантності в особисту систему цінностей, спираючись 

на яку, особистість у різноманітній спільній діяльності з викладачем 

у подальшому самовихованні буде розвивати у себе толерантність 

як особистісну якість, а саме: 

– знання, вміння і навички толерантного ставлення до 

оточення; 

– включення толерантності в особисту систему цінностей, 

що спонукає до толерантної поведінки в конкретній ситуації; 

– установку на толерантність, спираючись на яку, вихованець 

в ході різноманітної спільної діяльності з викладачем, а також у 

подальшому самовихованні буде розвивати у себе толерантність як 

особистісну якість. 

Толерантність у процесі інтеріоризації етичних принципів 

спілкування стає однією з невід’ємних характеристик індивіда як 

особистості саме за наявності сформованої установки на толерант-

ність, включеності толерантності в індивідуальну систему цінностей. 
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Толерантність, включена в комплекс цілей процесу 
виховання, є особистісною якістю, що розвивається не тільки в 
навчанні, вихованні, а й у самонавчанні і самовихованні. Але 
тільки сама особистість може сформувати в собі толерантність. 

Висновки. Виховання толерантності треба розглядати як 
невідкладне і найважливіше для сучасного суспільства завдання 
збереження “людського в людині”. Вплив освіти на стан 
толерантності в соціумі дуже різноманітний, його системний 
характер, вирішальною мірою забезпечує формування життєвої 
позиції та ціннісних орієнтирів особистості. 
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Валентина Стець. Философские основы толерантно 

ориентированной системы образования. В статье анализируется 

принципиальная роль системы образования как одного из главных 

государственно-общественных институтов, отвечающих за организа-

цию общего духовного пространства, подготовку личности к жизни 

и полноценную ее самореализацию. Утверждается, что социально 

востребованной становится деятельность образовательных учрежде-

ний по определению новых стратегий целенаправленного развития 

толерантности, перспектив ненасильственного взаимодействия 

индивидов и социальных групп.  

Ключевые слова: гуманизация, полиэтнический социум, 

система образования, терпимость, толерантность. 

 

Stets Valentyna. Philosophical foundations of tolerance-

oriented education system. The article examines the fundamental 

role of the system of education, which acts as one of the main state-

public institutions responsible for the provision of common spiritual 

space, preparing the individual for life and full self-realization of 

each individual. It is alleged that social demand is the activity of 

educational institutions to identify new strategies for targeting the 

development of tolerance, the prospects for non-violent interaction of 

individuals and social groups.  

Keywords: humanization, multi-ethnic society, system of 

education, tolerance, tolerance. 
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САМООРГАНІЗАЦІЯ ЯК ПРИНЦИП ЕВОЛЮЦІЇ 

ЕТНІЧНОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ 

 
Генетична природа ментальності визначається 

адаптаційними властивостями суб’єктів у межах етнічного 
культурного простору. Ментальна парадигма – продукт 
адаптаційної діяльності етносу з метою самоорганізації, 
самозбереження, самовизначення, самоутворення. Оскільки 
самоорганізація – це іманентна здатність динамічної системи 
підтримувати та відтворювати рівень своєї організації при 
зміні умов існування та функціонування, спрямована на 
підвищення стійкості та збереження цілісності, її принцип 
доцільний при дослідженні еволюції етнічної ментальності. 

Ключові слова: архетипи, ментальність, самоорганізація, 
іманентна здатність, динамічна система, стійкість, цілісність. 

 

Етнічна ментальність – це не просто потреба самовира-

ження, а певна необхідність в межах етнотериторіального і 

етнокультурного середовища. Ментальність характеризує етнос 

зі сторони проявів самосвідомості, поведінкових стереотипів, 

форм мислення і почуттів суб’єктів, беручи за основу архетипи. 

Вони є своєрідними матрицями, джерелами інформації, між 

якими в процесі етногенезу виникають певні енергетичні 

зв’язки. Отже, ментальність забезпечується необхідною енергією, 

емоційними компонентами, стійкими мисленнєвими і поведінко-

вими стандартами, відчуттям комфортності чи дискомфорту в 

певному етнокультурному просторі. Генетична природа менталь-

ності визначається адаптаційними властивостями суб’єктів. Тобто 

ментальна парадигма – продукт адаптаційної діяльності етносу 

та його представників з метою  самоорганізації, самозбереження, 
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самовизначення, самоутворення. Функціонально ментальність – це 

поведінковий та рефлексивний інструментарій, що проявляється у 

сенсорній та раціональній діяльності у вигляді певних алгоритмів та 

стереотипів дій у певних ситуаціях. 

Постановка проблеми. Оскільки самоорганізація – це 

“іманентна здатність динамічної системи підтримувати, відтворю-

вати чи удосконалювати рівень своєї організації при зміні зовнішніх 

чи внутрішніх її умов існування та функціонування, спрямована на 

підвищення її стійкості та збереження цілісності” [8, 563], то її 

принцип буде доцільним при дослідженні еволюції етнічної 

ментальності. 

Розуміючи культуру як спосіб буття певного етносу, 

зазначимо, що носіями етнічності можуть бути або широкі маси 

народу (звичаї, обряди, фольклор, стереотипи поведінки тощо), 

або етнічна еліта (символи цього буття), або ті і ті. Саме ці 

елементи життя є тим етнознаком, що відрізняє один народ від 

іншого. Іншим етнознаком є “символи буття народу, його 

відношення до реального змісту життєвих подій, що конституюється 

у менталітеті даного етносу” [6, 37]. 

Аналіз публікацій. У етнографічній науці радянських 

часів етногенез розглядався як теорія суспільно-економічних 

формацій. Однак, як ми бачимо із реалій сьогодення та прогнозів 

на майбутнє, етнічна ідентифікація людини є найглибшим способом 

її культурного самовизначення. Така самоідентифікація, на нашу 

думку, неможлива без глибокого вивчення феномену ментальності 

та менталітету етносу. Певною альтернативою розуміння етногенезу 

можна вважати концепцію стадійної парадигми цивілізаційного 

процесу, яка розроблялася з середини ХVІІІ ст., а радянськими 

дослідниками – у ХХ ст. (Е. Березін, Л. Васильєв, О. Генінг, 

І. Дьяконов, В. Ільюшечкін, Г. Мелікішвілі, О. Тюменєв та ін.) [6, 

73]. Важливою рисою цієї концепції є розуміння етногенезу як 

природного та соціального процесів – з одного боку, та 

взаємозв’язку буття і діяльності – з іншого.  

У працях російського етнолога Л. Гумільова висвітлюються 

проблеми антропосфери, структури, виникнення та життя етносів. 

Процес становлення і буття народів розглядається як явище 

природи – біосфери. Вирішального значення набуває принцип 

“пасіонарності” як етнотвірного чинника. (Пасіонарність – це 
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надлишкова енергія суто біологічного походження, яка є 

неодмінною умовою виникнення будь-якого етносу на планеті 

Земля. Джерелом її появи є комбінація природних ландшафтів і 

так званого “гена пасіонарності”, який перебуває у постійному 

“пошуку” умов для своєї реалізації. Одночасна дія першого і 

другого викликає пасіонарний поштовх, внаслідок якого 

народжується певний етнос. Згідно з законом збереження 

енергії, пасіонарного поштовху “вистачає” лише на 1000–1500 

років. Це – період існування етносу). Приймаючи пасіонарність 

як характерологічну домінанту, непереборне внутрішнє прагнення 

(усвідомлене або, частіше, неусвідомлене) до діяльності, що 

спрямована на здійснення певної мети (часто ілюзорної), 

Л. Гумільов виводить її (пасіонарність – К.Л.) з біохімічної енергії 

та розглядає пасіонарне поле та імпульси поряд із такими явищами, 

як інстинкт самозбереження, “розумний егоїзм” і “атрактивність”. 

Згідно з теорією Л. Гумільова, пасіонарність передається винятково 

генетичним шляхом. Згасання пасіонарності на рівні етносу 

відбувається внаслідок масової загибелі її носіїв у війнах, 

епідеміях, у процесі етноциду, асиміляції тощо. Дослідник вводить 

енергетичну модель етнічного силового поля і визначає етнос як 

“систему коливань певного етнічного поля” [1, 40]. Особливість 

кожного етносу виводить із відмінності частоти коливань поля, 

тобто з характеру ритмів різних етнічних груп.  

Співзвучною є думка Р. Додонова, який визначає менталь-

ність як “тривалий процес спільного існування людей у єдиних 

природно-географічних і соціокультурних умовах. Ментальність 

має дуальну природу: по формі вона є механізмом спадкового 

закріплення і передачі соціально значимої інформації, а за змістом – 

породженням людського оточення, середовища як природного, так і 

соціального” [2, 8]. 

Метою статті є спроба розкриття того, як у процесі 

етногенезу формується “характер ритмів”, тобто менталітет 

етносу. Вивчаючи природу етнічної ментальності, необхідно 

торкнутися ширшої проблеми – глибинних витоків процесу 

пізнання. Очевидним є той факт, що існує певна реальність, яка 

відображується у людській психіці, трансформуючись у ідеальну 

форму об’єктивності внаслідок суб’єктивної діяльності. Отже, 

процес пізнання необхідно розглядати як своєрідну взаємодію 
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предметності і свідомості. Суб’єкт-об’єктні відношення характери-

зуються не одностороннім, а взаємним впливом. Тобто, “якщо у 

пізнанні щось фізичне діє на щось психічне, то взаємодіють два 

якісно різні предмети, і наслідок у психіці не може бути 

відображенням фізичного у точному значенні цього слова, не 

може бути репродукцією “чогось фізичного” [4, 117]. Людина не 

цілком адекватно відображає світ, оскільки наявне дещо, що 

робить можливим сам процес пізнання, тобто певна інформація 

про шляхи, технологію, форми відображення дійсності. Отже, 

отримуємо парадоксальну, на перший погляд, ситуацію про 

наявність “знання до знання”. Людське пізнання має складну 

ієрархічну структуру, в якій кожен рівень базується на 

попередньому, простішому. Разом з тим, такі рівні не обмежені 

соціальними рамками, а опираються на аналогічні процеси, що 

відбуваються у межах біологічної форми руху матерії, і знайти 

точку відліку, до якої пізнання не було, просто неможливо. Тобто 

людському пізнанню передують вроджені когнітивні структури, 

які є спільними для всіх живих істот, оскільки: 

– апріорні когнітивні структури властиві всім живим 

істотам і надзвичайно узгоджені з їх середовищем існування; 

– їх формування відбувається внаслідок селекції 

відповідно до загальної теорії еволюції. 

Одним із перших, хто почав трактувати зміст когнітив-

ного процесу, порівнюючи здатність до пізнання людини і 

адаптацію до середовища тварин, був К. Лоренц, який вважав, 

що протиставлення вродженості (спадковості) та набутості 

(змінності) не має абсолютного характеру. Його погляди 

відображені у концепції відкритих програм – формах, що 

охоплюють весь процес пізнання та містять всю сукупність 

реакцій на конкретні умови середовища. Пізнання лише 

звужує діапазон, залишаючи пристосовані до даного середовища 

реакції, які саме і є знанням про це конкретне середовище. Це 

знання має набутий характер, що закріплюється спадковим 

чином, підпадаючи під кантівське визначення “a priori”. І. Кант 

висвітлює своє вчення про простір і час як апріорні форми 

чуттєвості та категорії як апріорні форми діяльності розсудку. 

На його думку, через апріорні форми людина взаємодіє зі світом 

і просторовий опис зовнішніх явищ можливий тільки після того, 
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як цей світ “відкидається” апріорною формою почуттєвості, що 

слугує умовою можливості просторових явищ. Суб’єкт може 

оглядати сам простір у чистому вигляді без наявності у ньому 

предметів зовнішніх почуттів [5, 134]. Тобто “зовнішній 

предмет” до того, як потрапляє у поле дії нашої свідомості, є 

цілком недоступним для нас і, за І. Кантом, за ним закріплена 

категорія “річ у собі”. Рівень пізнавальних здібностей кожного 

індивіда є його вродженою якістю. Апріорні форми І. Канта є 

генетично закріпленими мисленнєвими операціями. “Людське 

мислення у процесі свого попереднього досвіду, повторюючи 

нескінчене число разів стандартні процедури, рано чи пізно 

приходить до автоматизму їх виконання, а сам зміст цих 

процедур стає ментальним стереотипом і отримує закріплення у 

генетичному коді” [2, 119]. 

Окрім спадково заданої морфологічної будови організму в 

інформатидах ДНК містяться відомості і про потенційний стан 

пізнавального апарату даної особини, тобто сукупність можливих 

для неї реакцій пристосування при змінах зовнішнього середовища. 

(Під інформатидами ДНК генетики розуміють речовини – носії 

біологічної інформації, у первинних структурах яких закладена 

інформація, що детермінує ознаки і властивості організму, який 

зароджується. Інформація, що міститься у генах, є відображенням 

спадкових форм і умов онтогенетичного розвитку організму у 

структурі його інформатид і запам’ятовуючих пристроїв нервової 

системи. Ретрансляція інформації здійснюється шляхом їх відтворен-

ня на основі матричного синтезу і передачі їх від материнських 

клітин дочірнім) [9, 40]. 

Генетичні програми організму творяться екологічною 

нішею, тобто сукупністю всіх факторів середовища, в межах 

яких можливе існування у природі даного виду. Початковим 

моментом етногенезу є мутація невеликої кількості особин у 

географічному ареалі. Така мутація не зачіпає (або зачіпає 

частково) фенотип людини, але суттєво міняє стереотип її 

поведінки. Ця зміна опосередкована, тому що під вплив підпадає 

не сама поведінка, а генотип особини. “Ознака пасіонарності, що 

появляється у генотипі внаслідок мутації, обумовлює підвищену 

порівняно, з нормальною ситуацією, абсорбцію енергії із 

зовнішнього середовища. Цей надлишок енергії і формує новий 
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стереотип поведінки, цементує нову систему цінностей” [1, 47]. 

Головний парадокс теорії пасіонарності Л. Гумільова у тому, що 

під етносом розуміється “замкнута система дискретного типу”. 

Однак, етнос не є закритою системою, оскільки, втрачаючи 

енергію і прагнучи відновити рівновагу, він виходить за межі 

етнічних кордонів. Адже немає “абсолютно чистих” етносів, які 

упродовж етногенезу не віддавали б чи не поповнювали енергію 

свого етнічного поля через міжетнічні контакти. Тобто пасіонар-

ність, етнічне поле є складовою частиною феномена “етнічна 

ментальність”, яка не обмежується тільки енергетичними коли-

ваннями. Вибух пасіонарності (або флуктуація її) створює у значної 

кількості особин, що проживають на захопленій ним території, 

особливу нервово-психічну настроєність (підкреслення наше – 

К.Л.), що є поведінковою ознакою. Ця ознака пов’язана з 

підвищеною активністю, але характер цієї активності визначається 

місцевими умовами: ландшафтними, етнокультурними, соціальни-

ми, а також силою самого імпульсу. Ось чому всі етноси 

оригінальні і неповторні, хоча процеси етногенезу подібні. Для нас 

важливим є сам факт закріплення у морфологічній будові людини 

накопиченого пожиттєвого досвіду, в тому числі інформації про 

саму технологію пізнання, про властивості навколишнього 

середовища і способи його відображення. Тобто такі спадково 

закріплені знання виконують роль “стартових” у процесі 

пізнання. Крім екологічної ніші для людини доцільно визнати 

етнокультурну, яка є для неї більш природною, оскільки людина 

виховується у певних культурних традиціях та соціальному 

середовищі. Етноментальність виконує функцію підготовки 

людини до накопичення прижиттєвого досвіду шляхом процесу 

пізнання, надаючи йому вже накопичену предками і спадково 

закріплену інформацію про навколишнє середовище, яка дозволяє 

“запустити” його пізнавальний апарат. 

Виділимо три рівні етнічної ментальності, приймаючи за 

критерій форму існування інформації: психоенергетичний 

(поле), архетипний (образи) і логічний (поняття). Кожен із них 

відрізняється залежно від стану інформації, яку містить; спільне 

те, що їх визначає, – механізм спадкового закріплення і передачі 

інформації, отриманої упродовж життя. Отже, згадувана вже 

пасіонарність, тобто етнічне психоенергетичне поле є першим 
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рівнем етнічної ментальності. Третій рівень етнічної ментальності 

безпосередньо стосується понятійного мислення. Відмінності між 

мисленням і менталітетом вельми тонкі – і разом з тим досить 

істотні. Тобто, мислення – це пізнання світу, а менталітет – це 

манера мислення, його склад, його особливості, його своєрідність. 

Осмислюючи сказане, постає доречно запитання: з якого 

періоду історичної чи природної еволюції даної спільноти (у 

нашому випадку – етносу. – К.Л.) пішла “закладка” ендогенного 

шару, який властивий тільки цій спільноті, а якщо іншими 

словами – коли виникли перші архетипи і установки? Для 

відповіді на це запитання застосовують поняття “точка збирання” 

(сприйняття), що фіксує спосіб бачення світу людиною. Як усій 

природі, так і суспільству особливо, властива кооперативність – 

об’єднання окремих елементів системи, внаслідок чого у 

новоутвореній системі можуть виникати нові властивості. Якщо 

говоримо про великі сукупності об’єктів із складними 

взаємозв’язками та залежностями, з великою кількістю елементів 

(тобто суспільства, етноси), то властивості, що виникають внаслідок 

“збирання”, будуть мати фундаментальний характер. Ефект 

“збирання” у випадку нашого аналізу – це ефект об’єднання 

людей для виконання якоїсь спільної діяльності, яка завжди 

починається з альянсу проблеми і ситуації, і призводить до 

виникнення нових властивостей, що притаманні певній 

цілісності (у нашому випадку – етнічній спільноті – К.Л.), а не її 

окремим представникам. Важливим є питання, коли виникла 

дана спільнота? Однак поза залежністю від знання точного віку 

того чи того соціуму (у нашому випадку – етносу – К.Л.), його 

ментальність потрібно вивчати на основі моделі, яка ніби 

“сканує” вік. У випадку нашого дослідження пам’ятаємо про те, 

що етнос є не тільки біологічною, а й соціально-історичною 

спільнотою. Розглядаючи процес формування ментальних 

настанов, доцільно зазначити, що він виникає не на “пустому 

місці”, а на підставі ментальних особливостей тих етнічних 

субстратів, що були задіяні при формуванні нової спільноти. 

Тобто на початковому етапі етногенезу мають місце перші два 

рівні етноментальності: психоенергетичний (поле) та архетипний. 

Зупинимося докладніше на їх характеристиці. 
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У житті індивідів принцип поля присутній у всіх проявах і 

на всіх етапах, які можна розділити на дві категорії. Одні з них 

охоплюють процес розвитку виду, тобто переходу латентної 

(потенційної) форми його існування у розгорнуту (актуальну). 

Інші – поведінку елементів органічного цілого (особи, колонії, 

виду), що забезпечує його існування, його цілісність (життєву 

єдність) як такого і збереження його форми. В обох випадках 

маємо координовану дію багатьох елементів цілого, тобто 

виявляється принцип поля. Однак у процесі його розвитку об’єкт 

(індивід) формується, безперервно змінюється як морфологічно, так і 

фізіологічно. Відповідно поле розвитку відзначається динамічністю. 

З іншого боку, поле регулює поведінку елементів органічного 

утворення, забезпечує збереження його цілісності, відносну 

статичність, що зумовлена типом певної групи. Властива вищим 

таксономічним групам єдність поширюється і на інші сторони 

їхнього буття, що відображається, наприклад, через поведінку цих 

груп у процесі еволюції, в якому вони беруть участь як дещо 

ціле і єдине. Із факту цілісності груп, їх єдності можемо зробити 

висновок про існування полів, що регулюють та координують цей 

процес. Ці поля можна назвати філогенетичними. 

Якщо ж говоримо про етнічну спільноту, то її поле 

сприймаємо як етнічну близькість чи, навпаки, відмінність. 

Принцип протиставлення себе всім іншим (“ми” і “не ми”), що є 

у сфері безпосереднього відчуття, тлумачиться залежно від 

ритму коливання даного поля. Тобто, коли носії одного поля 

стикаються з носіями іншого, то сприймають новий ритм як 

щось чуже, відмінне, не гармонійне тому ритмові, який їм 

властивий органічно. Новий ритм може викликати почуття 

симпатії чи антипатії, однак відмінність фіксується свідомістю 

як факт, що не викликає сумнівів. Оскільки такі ритми етнічного 

поля виявляються через стереотипи поведінки, неповторні для 

кожної етнічної спільноти, то у нашому дослідженні будемо 

трактувати їх (ритми) як ментальні особливості. Звідси почуття 

ностальгії, властиве людям, що перебувають в іноетнічному 

середовищі, можна пояснити відсутністю збігу ритмів етнічних 

полів, відображеною як дивна незручність і туга. Ці почуття 

слабнуть, коли людина знаходить одноплемінників, і зникають при 

поверненні у середовище свого поля. Такі відчуття називають 
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компліментарністю. Отже, відповідний енергетичний (пасіонарний) 

поштовх, що викликає зміну ритмів коливання психоенергетичного 

поля, призводить до певного мутагенного зрушення, яке породжує 

різноманітні відхилення від норми. Етнос є системою не тільки 

біофізичною, але й соціокультурною, тому в основі такого 

поштовху можуть бути різні (у кожному конкретному випадку 

особливі, своєрідні) закономірності. Оскільки етногенез завжди 

відбувається на стику різних етнічних субстратів чи ландшафтів, 

то і ритми коливання нового психоенергетичного поля вбирають 

і трансформують у собі ритми попередніх полів. Така ситуація, 

на нашу думку, є найбільш виразною на початкових фазах 

процесу етногенезу. Етноси як конкретні, соціоприродні 

утворення – у будь-якому коліні свого родогенезису – є 

своєрідними “сумами” довжелезного ланцюга родогенезисного 

синтезу, в якому можна вирізнити кілька якісно відмінних етапів. 

Індивідуальне та особливе тут є властивістю всієї спільноти, а не 

кожного її члена. На другому етапі етногенезу відбувається 

поступове і предметно-практичне, і світоглядне відокремлення 

як людини від природи, так і людини від людини. Вибух 

пасіонарності створює у значної кількості осіб, які живуть на 

охопленій ним території, особливий нервово-психічний настрій, 

що є поведінковою ознакою. Ця ознака пов’язана з підвищеною 

активністю, характер якої, у свою чергу, визначається місцевими 

умовами: ландшафтними, етнокультурними, соціальними, а також 

силою самого імпульсу. На початковій фазі етногенезу (фазі 

піднесення) головним є принцип “Будь тим, ким ти повинен бути”, 

тобто це добре організована ієрархічна система, в якій кожній 

людині відведене певне місце. Колектив із таким суспільним 

імперативом становить злагоджену “етнічну машину”, яка здатна 

чинити спротив зовнішнім впливам. 

Другим структурним рівнем етноментальності є архетипний 

(óбрази). Першим досліджував феномен архетипу К.-Ґ. Юнґ. Саме 

поняття “архетип” вказує на архаїчність та початкову присутність 

образів. У історії етносів архетипи відіграють конструктивну, 

організуючу роль, забезпечуючи смисловий зв’язок між 

поколіннями, епохами та культурами. Завдяки їм підтримується 

духовна цілісність культур. Архетипи виступають однією із 

структурних складових ментального феномену, що відзначається 
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несвідомою формою вираження свого змісту. Одним із 

найважливіших здогадів К.-Ґ. Юнґа було признання того, що ми 

народжуємося не тільки з біологічним, але і з психологічним 

спадком, який визначає нашу поведінку і досвід. Колективне 

несвідоме містить матеріал, що не базується на особистому 

досвіді, а складається із змісту, який лише мінімальним чином 

формується особистістю, і за своєю суттю не є індивідуальним 

досягненням. Його зміст і названий К.-Ґ. Юнґом архетипами, 

дослідження яких проклали дорогу до знаходження емпіричного 

поля, що є спільним і для біологічних, і для духовних факторів. 

Визнання ідей, думок, переконань, які асоціюються з певними 

почуттями, функціональними одиницями несвідомого дозволило 

йому зробити висновок, що архетип створює схильність до 

поведінки певного типу, тобто певну установку [10]. 

Феномен “смислової установки” як одного із механізмів 

формування і функціонування неусвідомлених ментальних 

особливостей, досліджував Д. Узнадзе, він експериментально довів, 

що на основі двох змінних – потреби і ситуації її задоволення – у 

суб’єкті перед кожним актом його поведінки виникає своєрідний 

динамічний стан – установка, яка, залишаючись неусвідомленою, 

доцільно, відповідно до структури і з предметним змістом даної 

ситуації, спрямовує розгортання процесів свідомості та актів 

психічної поведінки. Сформована установка здійснює у подальшому 

акти поведінки, що відповідають структурі і змісту даної 

об’єктивної ситуації, тобто створюються певні стереотипи 

поведінки, а невідповідні до ситуації установки блокуються. 

Архетипи та установки є основними регуляторами людських 

вчинків, із яких складається їх життя і життя соціуму [7]. Ці 

твердження також стосуються етнічної спільноти. 

В основі механізмів формування даного феномену лежить 

принцип динамізму. Це означає, що зовсім не обов’язково установка, 

яка виникла, буде супроводжувати будь-яку діяльність і мотивувати 

поведінку. Установка на певний тип діяльності чи форму 

поведінки – це похідна не менше, ніж трьох складових – потреб 

суб’єкта (індивіда чи соціуму), наявної ситуації і цілісного типу 

даного суб’єкта. Потреби, як продукт історико-культурного 

розвитку, виражають залежність суб’єкта від світу, демонструють 

певний рівень свободи у ньому, що детермінується факторами 
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соціального порядку. Сукупність людських потреб закріплюється 

менталітетом. Той чи той характер зв’язку людини зі світом, що 

відображається в її потребах, обумовлює його соціальне 

самопочуття, і потенційні можливості. Не завжди ситуація, в якій 

знімаються потреби суб’єкта, має всі необхідні для ефективності 

даного процесу атрибути. Нестача їх компенсується по-різному, 

залежно від способу і розмірів компенсації відшукується 

соціальна установка, її якість і здатність до трансформації. Чим 

більші розміри цієї компенсації і нижчий рівень задоволення 

потреби, тим менш гнучкою і здатною до трансформації виявляється 

установка. Тому такими статичними, “взятими на віру” в історико-

культурному процесі є первинні установки (архетипи, релігії, міфи, 

стереотипи). Якщо ж переважають раціональні моменти, що 

ґрунтуються на достатній кількості об’єктивної інформації, то 

утворена установка буде динамічною у плані адаптивності до нової 

ситуації. Саме у межах формування установки відбувається перехід 

об’єкта потреби в його суб’єктивну форму – певного ідеального 

образу, який безпосередньо зливається з цією потребою і входить 

через неї у структуру певної життєдіяльності [3, 4]. Отже, установки 

є властивістю психологічної готовності до певних дій, до певних 

зразків поведінки великих груп людей. На основі таких установок 

формуються стереотипи поведінки та етнічної спільноти (етносу). 

Отже, архетипи та установки відіграють у процесі 

формування ментальності конструктивно-організуючу роль, що 

забезпечує смисловий зв’язок між поколіннями, епохами, 

культурами, підтримуючи їх духовну цілісність. Сфера колективного 

несвідомого, розум наших давніх предків, спосіб, яким вони думали 

і відчували, осягали життя і світ, богів і людські істоти, є 

надзвичайно близькою до визначення етноментальності. На наш 

погляд, і етнічна ментальність, і архетипи далекі від безпосереднього 

сприйняття, вони виявляються через національний характер, 

стереотипи поведінки, норми реакцій та ін., але не безпосередньо. 

Не можна стверджувати, що архетипи існують як “річ-для-себе”, а 

ментальність – “як річ-для-інших”. Архетипи є однією із 

структурних складових ширшого ментального феномена, що 

відзначається несвідомою формою вираження свого змісту. 

Аналізуючи третій рівень етнічної ментальності – понятійне 

мислення, – проведемо паралель між мисленням і менталітетом, з 
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однієї сторони, та релігією і релігійністю – з іншої. (Релігія – це один 

із видів ідеалістичного світогляду, це система твердо встановлених 

норм і постулатів, а релігійність – це сукупність таких відношень до 

світу, які передбачають віру в існування вищої сили, що керує 

поведінкою людини, її думками і почуттями). Менталітет є певною 

технологією пізнання, властивою саме цій етнічній спільноті. 

Оскільки процес пізнання не починається з нуля, то і 

етноментальність формується не на “порожньому місці”. Мова 

йде лише про деяку однорідність у способі мислення, сприйняття, 

реагування, що об’єднує етнічну спільноту у певних територіальних 

межах їхньої життєдіяльності, про спільні особливості людей, що 

творять цю реальність з її специфічними для даної спільноти рисами. 

Етнос формується на стику ландшафтних чи етнічних утворень, і на 

першому етапі характеризується різноманітністю форм буття, що 

стає основою “історичного вибору”. Так звана “інкубаційна” фаза 

етногенезу не залишає помітного сліду в етнічній історії, оскільки 

відбувається певне “накопичення енергії” для подальшого розвитку. 

Однак для процесу формування ментальних особливостей це 

надзвичайно важливий період, оскільки саме у ньому етнос формує 

свою самосвідомість, тобто відбувається поділ на “ми-не ми” або 

“свої-чужі”. Завершення цієї фази відзначається оформленням 

етносоціальної системи, що назовні може проявитися у появі 

етноніму, тобто самоназви.  

Дослідження цього періоду у формуванні етнічної спільноти є 

нелегким, оскільки більшість процесів відбувається приховано і, як 

правило, не фіксується відповідними історичними документами. 

Потрібно досліджувати не окремі моменти життя етносу, а весь 

процес етногенезу цілком, щоб побачити зміни в енергетичному 

полі спільноти. Формування нового етносу завжди співвідноситься 

із наявністю у деякої кількості індивідів внутрішнього прагнення до 

цілеспрямованої діяльності, що завжди пов’язана зі змінами 

природного і соціального оточення, причому досягнення мети для 

самого суб’єкта часто переважає інстинкт самозбереження. Ця 

ознака є не тільки індивідуальною і, будучи атрибутом підсвідо-

мості, веде до порушення інерції існування.  

Ступені пасіонарності є різними, однак для того, щоб вона 

мала видимі і фіксовані історією прояви, необхідно, щоб пасіонаріїв 

було багато. Незважаючи на свою стихійність, пасіонарність може 
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бути організована тією чи тією етнічною домінантою, тобто 

явищем чи комплексом явищ – релігійних, ідеологічних, побутових, 

військових, які визначають перехід початкового для процесу 

етногенезу етнокультурного різноманіття в цілеспрямовану єдність. 

Можемо стверджувати, що саме в інкубаційній фазі етногенезу 

відбувається формування нового психоенергетичного поля, ритми 

коливання якого вбирають і трансформують у собі ритми попередніх 

полів, що стали етнічним субстратом. Тобто на енергетичному рівні 

внаслідок довготривалості процесу формуються нові чи трансфор-

муються раніше набуті ментальні особливості.  

Наступні фази етногенетичного процесу, акматична та 

інерційна, характеризуються спрощенням енергетичної системи, 

тобто втратою пасіонарності. Для процесу формування ментальності 

цей період характерний тим, що ментальні ознаки піддаються 

певним змінам і трансформації. Суспільний імператив акматичної 

фази “Не будь тим, ким ти повинен бути, але будь самим собою” 

означає, що після періоду піднесення пасіонарії перестають 

боротися за спільну справу і починають боротися кожен сам за 

себе. Такий надлишок пасіонарності веде до дезорганізації, 

породженої індивідуалізмом, і до масової втрати пасіонаріїв. А 

ті, що залишилися, намагаються зміцнити свої позиції та об єднати 

своїх прихильників, тобто виникає потреба в ідеологах. Усі 

пасіонарні народи у період пасіонарного перегріву були вже не 

захисниками своїх попередніх позитивних ідеалів, а противниками 

сусідів. Вони діяли під лозунгами не “за що”, а “проти чого”. При 

цьому важливу роль відігравав етнічний момент (прикладом може 

бути Столітня війна між Англією та Францією). Це означає, що 

упродовж всього періоду складаються відповідні ментальні 

установки, які формують стереотипи поведінки, норми і форми 

життєдіяльності. Іншими словами, ментальність відображає не 

індивідуальні особливості мислення та світосприйняття, а 

загальні, типові, множинні, властиві для всіх членів етнічної 

спільноти, моменти. 

Здійснене нами дослідження дало змогу зробити такі 

висновки.  

1. Констатуючи наявність етнічної ментальності, говоримо 

не про неможливість винятку із правила, а про те, що існує дещо 

визначене у характері представників етнічної спільноти, тобто 
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таке, що виявляє сутність і цілісність спільноти як системи. Це 

не означає, що всі представники етносу будуть володіти всіма 

типовими для даної етноментальності ознаками. Етнос потрібно 

характеризувати з погляду превалювання певних ментальних 

реалій. 

2. Пам’ятаючи, що етнос – це спільнота, яка існує у часі і 

просторі, розуміємо, що упродовж століть відбуваються певні і 

досить вагомі зміни його ментальності. Водночас зберігається 

деяка константа – менталітет, – яка дає можливість окреслити образ 

даної спільноти.  

Подальші дослідження спрямовані на з’ясування залежності 

етнічної ментальності від впливу хронотопу. 
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Лариса Костюк. Самоорганизация как принцип эволюции 
этнической ментальности. Генетически ментальность опреде-

ляется адаптационными свойствами субъектов в границах 

этнического культурного пространства. Ментальная парадигма – 

продукт адаптационной детельности этноса с целью самоорганиза-
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ции, самосохранения, самоопределения, самосозидания. Поскольку 

самоорганизация – это имманентная способность динамической 

системы поддерживать и воссоздавать уровень своей организации 

при изменении условий существования и функционирования, 

направленная на повышение устойчивости и сохранение 

целостности, то ее принцип будет необходимым при исследовании 

эволюции этнической ментальности. 

Ключевые слова: архетипы, ментальность, самоорганизация. 

 

Kostyuk Larysa. Self-organization as a principle of ethnic 
mentality evolution. Genetic nature of mentality is defined by 

adaptive abilities of the subjects within ethnic cultural space. Mental 

paradigm is the product of adaptive activity of the ethnicity for self-

organization, self-preservation, self-determination, self-creation. Since 

self-organization is an inherent ability of the dynamic system to support 

and to recreate the level of their organization by changing the 

conditions of existence and functionality, aimed at improving 

stability and integrity that is why this principle will be appropriate in 

studying evolution of ethnic mentality.  

Keywords: archetypes, mentality, self-organization. 
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ПРОБЛЕМА СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 

В УМОВАХ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 

 
У статті стверджується, що у процесі соціалізації 

відбувається не просто пристосування людини до соціальних і 
природних умов існування, але проявляються усі її здібності та 
можливості. Для цього необхідна низка умов, серед яких і система 
безперервної освіти. Підготовка та перепідготовка кадрів 
вдосконалюється з року в рік, особливо в країнах з розвиненою 
економікою і високим рівнем життя. Автор розглядає низку 
особливостей, що показують взаємовплив соціалізації особистості 
та становлення системи безперервної освіти. 

Ключові слова: соціалізація особистості, безперервна 
освіта, навички та здібності особистості, світогляд. 

 

Постановка проблеми. Актуальність дослідження стосується 

тих труднощів, на які наражаються члени суспільства, насамперед 

молодь, при адаптації до суспільних умов; допомогти цій адаптації 

повинна передусім система освіти, зокрема її безперервність і 

вдосконалення. Проблема статті пов’язана із дослідженням 

соціалізації особистості за умов безперервної освіти. Ця робота 

виконана за фінансової підтримки Фонду Развитку Науки при 

Президентові Азербайджанської Республіки – ґрант № EİF – 

2012 – 2 (6) – 39//30/5. 

Аналіз останніх публікацій. До цього питання зверталося 

багато фахівці в соціальних та гуманітарних наук. Серед дослідників, 

передовсім, треба виокремити тих, хто розглядає в комплексі цю 

проблему, тобто з позиції загальнолюдського розвитку, або 

людського індексу. Погоджуємося з  концепцією С. Вершловського  
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про безперервну освіту як фактор соціалізації, що “підготовка та 

перепідготовка, оновлення знань і умінь стає ключовим питанням 

конкурентоспроможності індивіда, організації, нації” [1]. Загалом 

відомо, що постійне оновлення знань є обов’язковою розвитку та 

існування людини, складовою частиною процесу соціалізації і 

умовою самореалізації особистості. Навчання відбувається як 

стихійно, так і цілеспрямовано. Зрозуміло, що безперервна освіта 

виникла якраз із потреб сучасного розвитку і пов’язана з 

необхідністю постійного пристосування людини до мінливих 

життєвих обставин. 

Фахівці неоднозначне ставляться до ролі і значення 

безперервної освіти у суспільстві. Так, І.І. Римарьова у праці 

“Непрерывное образование: определение, специфика, структура, 

проблема” доводить, що “безперервність освіти передбачає 

певний взаємозв’язок усіх етапів процесу його здійснення і 

взаємозв’язок усіх проміжних результатів. Однак освіта для 

людини – лише засіб адаптації до змін у соціальному середовищі, 

часто вимушений, але не внутрішньо необхідний, тим більше не 

засіб самореалізації. “Освіта завдовжки в життя” як означення 

безперервного стану тривання – це лише красива гра слів [4]. 

Очевидно, таке ставлення до поняття безперервної освіти 

пов’язане з його недавньою появою і розвитком. Принаймні, є 

спроби тісніше пов’язувати різні ступені освіти і характер 

підготовки фахівців. Уже розробляються спеціальні програми, 

які суттєвіше враховують особливості підготовки попереднього 

ступеня, необхідність їхнього взаємозв’язку. Наприклад, 

“професійна соціалізація особистості майбутніх фахівців 

споживкооперації в умовах безперервної освіти ліцей – коледж – 

ВНЗ відбувається за блочно-модульною технологією, що 

складається з інтеграції технологій, використання ресурсів 

позааудиторної роботи, паспорта інтегративного процесу і моделі 

професійно-адаптованого супроводу особистості” [2, 84]. 

Отже, аналіз наукової літератури і наявних тенденцій 

розвитку взаємин особистості та суспільства показує, що тут існує 

низка проблем, пов’язаних із соціалізацією особистості. 

Метою нашого дослідження є з’ясування проблем 

удосконалення сучасної системи підготовки та перепідготовки, 

вивчення особливостей, що показують взаємовплив соціалізації 
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особистості та становлення системи безперервної освіти, зокрема на 

прикладі освіти в Азербайджані. Нам важливо виявити особливості 

розвитку особистості в умовах безперервної освіти, яку розуміємо як 

діяльність соціального інституту освіти, як складову частину 

інституту культури; це також самоосвіта людини, що влучно 

виражена у відомій тезі “вік живи, вік учись”. Завданням є 

визначення основних напрямів удосконалення освітньої системи, 

спрямованої на формування гармонійно розвинутої особистості, 

котра може давати користь як суспільству, так і собі, 

розвиваючи у собі необхідні соціальні якості. 

Існує досвід різних країн, де безперервна освіта поновлюється 

на різних життєвих етапах, навіть найстарших. Усе це робиться для 

того, щоб кожна людина – чи це безробітний, чи людина похилого 

віку – могла використати, реалізувати свій творчий потенціал до 

кінця. Для цього створюються численні курси, тренінги, проекти, 

програми, завдяки яким мільйони людей можуть не просто 

отримати можливість заробити на життя, а й розкрити свої 

потенційні здібності та навички, реалізувати творчий потенціал. 

Філософський сенс безперервної освіти полягає в можливості 

вдосконалення людських якостей, осягнення сенсу життя. У цьому 

відношенні сучасний світ має унікальні можливості. Вони 

виглядають так: 

– формується відкрите суспільство, де людина має все 

ширші перспективи для саморозвитку в рівноправних, демокра-

тичних умовах; 

– поліпшується фізичне здоров’я людей, що виражається в 

довголітті, продовженні працездатного віку, зменшенні числа 

небезпечних епідемій і пандемій; 

– науково-технічний прогрес сприяє розширенню кола 

професій і спеціальностей, підготовка до яких впливає на 

вдосконалення системи освіти, її безперервний розвиток; 

– розширюються можливості міграції, що сприяє посиленому 

пошуку кращої роботи, кращого місця проживання і, відповідно, 

кращого самовираження людини. 

Отже, з’являється можливість безперервного поліпшення 

не тільки власної кваліфікації, а й придбання нової. Для цього в 

кожній країні створюється система як загальної, так і спеціальної 

освіти. При отриманні безперервної освіти на кожному етапі її 
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реалізації перед особистістю стоять найрозмаїтіші завдання, на яких 

треба будувати концепцію освіти. Особливо важливо це для тих, хто 

вже вступив у зрілий вік. Необхідність життєвого вибору, часом на 

роздоріжжі, призводить їх іноді до кардинальної зміни життєвих 

орієнтирів, у тому числі професійних. 

Як уже було зауважено, в умовах сучасного суспільного 

розвитку багатоваріантність вибору часом ставить людину в 

безвихідь. Крім цього, зміна життєвих обставин, умов проживання і 

цінностей також сприяє зверненню людини до системи перепідго-

товки або нової підготовки. У таких умовах від системи освіти також 

потрібна маневрування, мобільність, постійне оновлення. 

Ці ідеї мають стосунок до структурних перетворень, тобто 

до створення нових підрозділів, які максимально наближені до вимог 

дня, їх варіантів, внесення необхідних змін до законодавства з тим, 

щоб узгодити їхні права з іншими організаціями. Така робота 

відбувається у всіх регіонах світу. Наприклад, можливості створення 

нових підрозділів на багатьох етапах структурних інституцій 

системи освіти широко використовуються в системі середньої 

загальної, а також середньої спеціальної освіти Азербайджану. Тепер 

у країні триває процес перетворення старих шкіл на ліцеї, гімназії, а 

також створення систем безперервної освіти типу “дитячий садок – 

школа – ліцей – ВНЗ”, або в якомусь іншому варіанті. Всі ці 

структури функціонують поряд зі старими, звичайними школами. 

Те саме відбувається і з дитячими садками. Тут керівники прагнуть 

урізноманітнити підготовку дітей до школи, включаючи в 

підготовку вивчення мов, музики, прищеплення різних трудових 

навичок. У минулому навчальному році (2012/2013) в країні було 59 

середніх спеціальних навчальних закладів, 108 ПТУ, 1666 дитячих 

садків (відзначимо, що дитячими садками охоплено всього 16 % 

дітей відповідного віку), 358 початкових шкіл, 847 неповних 

середніх, 3293 повних середніх шкіл. Розвинена система приватних 

вишів, хоча не у всіх країнах це практикується. До речі, серед 

приватних вишів є і досить престижні [3]. 

На жаль, ще недостатньо розвинена система перепідготовки 

кадрів за різними напрямками професійної кваліфікації. У багатьох 

країнах світу в цьому відношенні справи йдуть значно краще. Тут 

надають увагу не тільки розвитку необхідних у професійній 

роботі навичок, а й потреб, безпосередньо не пов’язаних з 
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професією або спеціальністю. Освіту орієнтують на неповторну 

індивідуальність людини, на її потреби. Така тенденція простежу-

ється також і в різних сферах послуг, у тому числі пов’язаних і з 

масовими видовищами. За допомогою засобів масової інформації, 

насамперед телебачення, прагнуть виявити і задовольнити 

найвитонченіші смаки і потреби глядачів, організовуючи численні 

реаліті-шоу в прямій трансляції. 

Зрозуміло, що світогляд сучасної людини вдосконалюється 

упродовж усього життя. Інформаційна насиченість суспільства 

значно прискорює цей процес. Отже, треба підходити селективно 

до самої інформації, у тому числі і пов’язаної з різними знаннями. 

Саме так відбувається в освітній системі: знання даються вузько-

спеціальні, за профілем підготовки, але, як уже згадувалося, потрібна 

спільна гуманітарна підготовка, куди варто включити і філософію. 

Отже, нема сумніву, що в умовах безперервної освіти 

відбувається соціалізація особистості. Соціалізацію ми розуміємо 

широко як організацію спеціальних установ і закладів навчання, а 

також самопідготовку людей протягом усього свого свідомого життя 

для того, щоб підтримувати свій статус і соціальні ролі у суспільстві. 

Суттєвим показником сучасного суспільства є вища роль 

уніфікації та стандартизації суспільних форм життя. Формування 

стереотипів у свідомості відображає громадську думку масованою 

обробкою свідомості за допомогою ЗМІ, різних технотропних 

засобів; триває розвиток форм впливу на свідомість через емоцію і 

почуття (у вигляді шоу) тощо. Складається парадоксальна 

ситуація: з одного боку, віковічна віра в силу розуму і науки, 

розвиток техніки, вдосконалення системи освіти, збільшення 

середньої тривалості життя за рахунок поліпшення медичного 

обслуговування і харчування, розвиток комунікаційних технологій, і, 

з іншого боку – втрата стимулу до творчості в зв’язку з доступністю 

індустрії розваг, поліпшенням побуту, інфраструктури загалом, 

нехтування моральними цінностями, що складають основу 

людського начала. 

Одним із наслідків глобалізації є поширення технічних 

нововведень, що полегшують виробничий процес і домашню 

працю, зберігають час і здоров’я людей (коли шкідливі виробництва, 

монотонні процеси загалом перекладаються на автомати). 
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Споживання інформації за допомогою Інтернету також сприяє 

цьому процесові. 

Водночас фізична конституція, психофізіологічні процеси 

людського організму зазнають тут серйозних випробувань. 

Раціональне мислення, “здобуте” людством упродовж мільйонів 

років ціною прямоходіння, розвитку головного мозку, втрати 

деяких фізичних і фізіологічних показників (загальновідомо, що у 

людини зменшується волосяний покрив тіла і довжина кишківника, 

кількість зубів у роті, погіршується зір одного ока – частіше 

лівого, тобто розвивається циклопізм, – коротшає мізинець 

(передбачається, що він з часом атрофується), надає йому тепер 

погану послугу. Сидячий спосіб життя і переїдання сприяють 

розвитку різних хвороб; серед причин смертності перші три місця 

посідають серцево-судинні, ракові захворювання та інсульт. 

Значно небезпечнішою є ситуація з моральними проблемами. 

Доступність інформації, коли за допомогою пульта легко можна 

вийти на будь-яку тему (йдеться про Інтернет), особливо 

приваблює дітей та підлітків. Проте до Інтернету всі вони 

проходять інший щабель “бойової” підготовки – комп’ютерні 

ігри, пов’язані з жорстокістю, що стимулюють ріст агресії, вияв 

тваринних інстинктів. Перемістившись на сторінки Інтернету, 

емоційно і морально незрілі (тобто не виховані на позитивних 

прикладах) молоді люди сприймають інформацію на рівні 

вульгарних анекдотів, порносайтів, реферативних викладів 

художніх творів і різної наукової продукції, не завжди вдалих. 

Сучасна система освіти та самоосвіти, виходячи з величезного 

обсягу інформації, прагне до її “спресованого”, стиснутого 

засвоєння, у результаті на перше місце серед методів навчання 

виходять тестування, інтерактивне навчання, коли викладаються 

знання, максимально зменшені (при цьому прагнуть зберегти 

сенс), укладені в певну схему уроку або лекції. Не випадково до 

занять активно підключаються репетитори, які “натаскують” 

дітей лише з деяких предметів при підготовці до ВНЗ, 

забуваючи про те, що будь-яка освіта має бути універсальною, 

тобто всебічною і політехнічною. В аудиторіях ВНЗ записуються 

лекції під диктовку викладача, при цьому втрачається радість 

спілкування з книгою, її цілісне сприйняття, втрачається зв’язок 

між темами, розумові процеси часто обмежуються зубрячкою. 



ПРОБЛЕМА СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ…  

 

35 

Пам’ять слабшає. Все це негативно позначається на підготовці 

фахівців, на їх особистісному становленні. 

Ми не випадково так докладно зупиняємося на проблемах 

особистісного дозрівання підростаючого покоління, а також на 

їхньому фізичному і психосоматичному розвитку. Маючи такі 

передумови для становлення особистості, члени суспільства 

мимоволі стають нігілістами, які не розуміють своїх витоків і 

коріння. Технічна естетика, створена довкола, сприяє прагматизації 

мислення, зосередженого на нинішньому дні, на певній події. 

Приниженість земного існування робить непотрібними всі думки і 

міркування про світ і людину на рівні єдності світу, його розвитку та 

сенсу життя. А якщо такі міркування з’являються, то їхній рівень 

свідчить про одностороннє розуміння цих проблем. 

Усвідомлюється зростаюча взаємозалежність між людиною і 

людиною, між людиною і довкіллям. Звідси виникла ще одна 

суперечність, яка є важливим стимулом у розвитку цих взаємин: 

суперечність між потребами індивіда і потребами суспільства, 

яка давно є предметом уваги дослідників. Залежно від визнання 

важливості проблеми на користь індивіда з’являються теорії 

утилітаризму, прагматизму, а на користь суспільства – егалітаризму, 

гуманізму, комунізму тощо. 

Сьогодні можна зробити висновок про розв’язання 

суперечностей між потребами індивіда і потребами суспільного 

життя на користь перших. Такого висновку можна дійти на 

основі аналізу усталеної системи соціального управління: тут 

суспільні ідеали, які передбачають гармонійний розвиток усіх і 

кожного, перекладаються на мову політики (тобто загальної 

системи соціального управління з погляду інтересів провідних 

соціальних груп) як створення однакових стартових умов для 

реалізації задатків і потреб кожної людини. 

У сучасному суспільстві виробилися дві форми соціальної 

поведінки, які чітко виявляють прийнятні пропорції співвідношення 

соціальних та індивідуальних потреб: індивідуалізм і колективізм, 

що також є предметом пильної уваги дослідників. Якщо простежити 

за регіонами, то виявимо як яскраво виражені, крайні форми 

поведінки, так і їхні переплетення через зростаючу взаємозалежність 

і взаємовплив у світі загалом. 
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Підсумовуючи, наголосимо: перспективні можливості 

самовираження пов’язані з вирішенням сучасною цивілізацією 

багатьох проблем здоров’я, харчування, освіти, управління 

(подолання епідемій, пандемій, заразних та спадкових захворювань, 

голоду, неписьменності, боротьба з диктаторськими режимами 

тощо) стали реальною основою для виявлення та реалізації 

багатьох людських задатків, але, з іншого боку, стали каталізатором 

зростання суперечностей у стосунках між людьми, що переростають 

найчастіше в конфлікти. 

Усе це позначається на можливостях і потребах людей в 

освіті, в самоосвіті, що є важливим елементом соціалізації 

особистості. Розкріпачення особистісних сил залежить від багатьох 

факторів, але, в умовах сучасної цивілізації можливості кожної 

людини на вільний розвиток набагато зросли, хоча межі зростанню 

тут, очевидно, немає. У цьому відношенні і перед філософською 

наукою стоїть завдання виявляти ці можливості. 

Висновки і перспективи. Найважливішою умовою 

функціонування людського роду є пристосування людини до 

умов існування як природних, так і соціальних. Незалежно від статі, 

віку, соціальної, расової та національної приналежності люди 

повинні володіти однаковими правами використання прояву 

своїх потреб і можливостей. Для цього в кожному суспільстві 

створюються особливі соціальні форми життєдіяльності, у тому 

числі навчання і виховання людей. У сучасному вимірі це роблять 

практично для всіх вікових та соціальних груп, оскільки дозріли 

умови: саме суспільство вимагає від кожної людини високого рівня 

підготовленості до сприйняття вимог середовища, щоб потім ця 

людина і збагачувалася, і збагачувала його. Є багатий досвід 

створення необхідної навчальної бази у вигляді як традиційних 

форм навчання, де зв’язок між окремими ланками стає більш 

гнучким та еластичним, так і нових, заснованих на новаторських 

підходах у відборі методів і прийомів для формування у людей 

необхідних знань, умінь і навичок. 

У різних регіонах світу цей процес відбувається різними 

темпами. На відміну від розвинених країн світу, де потреби 

людей в отриманні нових знань та умінь враховуються залежно 

від зустрічних пропозицій, тобто побажань населення, у країнах, 

що розвиваються, та відсталих часом не забезпечена навіть 
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суцільна грамотність населення, не кажучи вже про розвинену 

систему безперервної освіти. Перед урядами цих країн стоять 

великі завдання з розвитку системи освіти, створення міцної 

матеріальної бази, кадрового складу, наукового потенціалу, а 

також розвиненої економічної системи та інфраструктури, де 

безперервно зростає потреба у кваліфікованих кадрах. Це стане 

стимулом для розвитку системи освіти на новому, ще більш 

вищому рівні. Тут у такий спосіб буде стимулюватися і процес 

самореалізації особистості, її становлення. 

Вважаємо, що можливість отримання безперервної освіти 

забезпечить такі аспекти соціалізації особистості, як філософський 

і культурний, психолого-педагогічний, економічний і політичний, а 

також етнічний. Розгляд цієї проблеми потребує спільних зусиль 

представників таких галузей суспільної та гуманітарної науки, як 

філософія, соціологія, психологія, історія, глобалістика, культуро-

логія тощо. Практика показує, що, як і колись, важливу роль у 

досягненні високого рівня сприйняття цінностей і норм 

особистістю має правильна постановка навчання. Стає зрозумілим, 

що колишніми дидактичними методами, формалінованим підходом 

до постановки системи освіти обійтися не можна. Учень стає 

рівноправним партнером, що визнає лише інтерактивні методи 

навчання. Тут кожна ідея, висунута викладачем у контексті 

навчального предмета, негайно стає предметом когнітивного 

аналізу студента, об’єктом його творчого дослідження. Для цього 

викладач відразу підводить ідею під конкретну практичну базу, де 

можна поступово виробляти у кожного, кого навчають, комплекс 

навичок та умінь. Семінарські заняття перетворюються при цьому в 

захопливі вправи із запам’ятовування термінології, виконання 

практичних завдань щодо активного пошуку альтернатив і 

вирішення проблемних ситуацій. 

Кожен ВНЗ вважає для себе обов’язковим проведення 

спеціальних тренінгів з вироблення у кожного, навіть досвідченого 

викладача особливих навичок з проведення занять на необхідному 

якісному рівні. Тут великі завдання стоять перед викладачами 

педагогіки і методики, які навчають педагогічних правил і прийомів 

не лише студентів як майбутніх викладачів, а й самих педагогів. 

Отже, якщо однією з обов’язкових умов забезпечення якості 

викладання вважалося володіння новітніми науковими розробками в 
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певній сфері знань, то тепер на перший план висувається завдання 

оволодіння прийомами якісного навчання. 

У цьому напрямку завжди проводилася певна робота, однак 

зі зростанням інформації методи доведення знань до споживача 

стають все більш винахідливими, звідси і потреба у формуванні 

системи безперервної освіти. Це – вихід із стагнації і деградації 

системи освіти, побудованої на старих передумовах, що полягають 

у поданні учня загалом як посудини для води, куди необхідно влити 

її необхідну кількість. 

Оскільки соціалізація передбачає насамперед розвиток 

мислення на основі вільного, неупередженого аналізу подій і 

процесів дійсності, то досягти цього можна лише через надання 

максимуму можливостей розкутості, маневреності, усунення 

усіляких пут у мисленні. Вільний політ фантазії – це всього лише 

один із варіантів подібних дій, творчий аналіз ситуації, проблеми. 

Але тут має бути і міцна практична основа, інакше суспільство 

отримає занепалу особистість, яка залишається неприкаяною на все 

життя. Освіта, не пов’язана з практикою, виробництвом, з життям, не 

може сформувати повноцінну особистість. Таким людям доводиться 

доучуватися все своє життя, або ж розраховувати на допомогу 

оточуючих у вирішенні різних проблем. 

Варто відзначити також, що не треба розраховувати лише 

на систему освіти, курси перепідготовки, тренінги, конференції 

та інші форми взаємонавчання і підготовки. Усе більшого 

значення набуває самопідготовка людей. До такої форми роботи 

над собою і повинен бути підготовлений кожен учень: дається 

поштовх до такої роботи мислення, щоб людина могла принаймні на 

життєвому рівні, а ще краще – і на професійному – осмислити 

ситуацію, прийняти рішення, іти вперед. 
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Аббасова Кызылгюль. Проблема социализации личности 

в условиях непрерывного образования. В процессе социализации 

происходит не просто приспособление человека к социальным и 

природным условиям существования, но проявление всех его 

способностей и возможностей. Для этого необходим ряд условий, в 

числе которых есть и система непрерывного образования. Совер-

шенствование системы подготовки и переподготовки кадров 

совершенствуется из года в год, особенно в странах с развитой 

экономикой и высоким уровнем жизни. Имеется ряд особен-

ностей, показывающих взаимовлияние социализации личности и 

становления системы непрерывного образования.  

Ключевые слова: социализация личности, непрерывное 

образование, навыки и способности личности, мировоззрение. 

 

Abbasova Kyzylgyul. The issue of socialization of the 

individual under continuous education conditions. In the process 

of socialization the individual is not just adapting to the social and 

natural conditions of existence, but manifests all his abilities. It 

requires a number of conditions, among which there is also a system 

of continuous education. From year to year a training and retraining 

system improves, especially in the countries with developed 

economy and high standard of living. There are a number of features 

that show the interaction of personality’s socialization and 

continuous education system development. 
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СУЧАСНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ МІФОТВОРЧОСТІ 

 
У статті стверджується, що масова культура стала 

основним підґрунтям для формування міфології. Автор акцентує 
увагу на тому, що міф став невід’ємним елементом політики, її ідей 
та технологій. Розглянуті основні риси політичної міфотворчості 
з огляду на теоретичні обґрунтування західноєвропейських 
філософів. Наведені основні моделі політичних міфів та їхні 
характеристики. 

Ключові слова: міф, політична міфологія, міфологізація, 
свідомість, масова свідомість, масова культура. 

 

Постановка проблеми. Не дивлячись на детальне обґрунту-

вання “теорії раціоналізму” М. Вебера, міф був, є і буде 

найважливішою частиною життя як окремої людини, так і соціуму. 

Чимало дослідників відзначає, що ХХ ст. – час другого народження 

міфів, а початок ХІХ ст. – період повернення до міфологічного 

мислення. Цьому процесу сприяли, по-перше, визнання міфу вічно 

живим началом, що виконує практичну функцію й у сучасному 

суспільстві; по-друге, виявлення зв’язку міфу з ритуалом; по-третє, 

ототожнення міфу і ритуалу з ідеологією психологією та 

мистецтвом [7, 28]. Зазначається, що “політична міфологія – один із 

аспектів міфологічного “відродження”. Політична міфологія стає 

основним засобом орієнтації людей у світі, саме цим зумовлена 

актуальність поданої статті. 

Останнім часом увага суспільства концентрується навколо 

соціально-політичних проблем: влади, власності, якості життя, 

відносин між різними соціальними групами, геополітики тощо. Під  
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час кризових явищ у державі активізується інформаційна складова, 

що має на меті створити ілюзорний образ реальності. За такої умови 

міфологізація використовується задля консолідації суспільства та 

його маніпуляції у певних інтересах. Тому важливо дослідити 

основні компоненти політичної міфотворчості. 

Аналіз досліджень і публікацій з теми починаємо визнанням 

засади  міф (грецьк. “слово”, “переказ”) – це форма цілісного 

масового переживання та тлумачення дійсності за допомогою 

чуттєво-наочних образів, які можна вважати самостійними 

явищами природи [3, 505]. У початковому та загальному розумінні 

міф – стародавня народна розповідь про явища природи, історичні 

події тощо або фантастичні оповідання про богів, обожнених 

героїв, уявних істот [8, 349]. Інакше кажучи, це переказ, що 

містить пояснення й розповідь про походження світу. Виходить, 

жодне із численних визначень не здатне сповна охарактеризувати 

міф як унікальне соціокультурне явище. 

В архаїчній епосі міф відігравав ключову роль. У первісній 

культурі він постає як особливий спосіб раціонального пізнання 

світу, перетворює хаос на космос. Міф допомагав давній людині 

осмислити події, що відбувались, завдяки чому впорядковував 

складну мінливу дійсність та структурував її певним чином. Отже, 

міфологічна свідомість створює світ як завершений та зрозумілий 

образ, тобто формує картину світу первісної людини, виконуючи 

світоглядну функцію. 

У сучасній культурі, як і в архаїчній, активно функціонує 

міфологічна свідомість. Вже зазначалося, що у зв’язку з кризою 

раціоналізму в минулому сторіччі відбувається відродження міфу, 

який активно проявляється у всіх сферах людської діяльності. Це 

стало можливим завдяки дослідженням масової свідомості. Масова 

свідомість – один з видів суспільної свідомості, найбільш реальна 

форма його практичного існування та втілення. Це особливий, 

специфічний вид суспільної свідомості, властивий значним 

неструктурованим множинам людей (“масам”) [9, 20]. 

Соціальну та психологічну характеристику масової людини 

дає Х. Ортега-і-Гассет: “Маса розчавлює під собою все, що 

відмінне, індивідуальне, кваліфіковане й добірне. Хто не схожий 

на всіх, хто не думає, як усі, ризикує, що його усунуть. Та ясно, 

що ці “всі” насправді не є всі. “Усі” – це була нормальна складна 



42         ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНИХ НАУК. ВИПУСК 31. ФІЛОСОФІЯ 

 

єдність мас і розбіжних спеціалізованих меншин. Тепер усі – це 

тільки маса” [10, 20]. Оскільки маса – скупчення пересічних 

громадян, які мають невибагливі смаки, то нею легше керувати 

за допомогою міфології. 

У сучасній ідеології поняття міфу використовується для 

визначення різноманітних ілюзорних уявлень, що впливають на 

масову свідомість. Міф став невід’ємним елементом політики, її 

ідей та технологій. Е. Касірер відзначає: “Якщо намагатися 

розглянути по елементам, що є сучасні політичні міфи, то 

виявиться, що вони не містять у собі нічого нового. Всі деталі їх 

давно відомі” [5, 58]. Дослідник наголошував, що політичний міф 

“створюється згідно плану” і не виникає спонтанно. Його штучно 

формують майстри своєї справи. У моменти соціальної або 

економічної кризи у суспільстві міф допомагає людині іденти-

фікуватися з колективом. За умови цілісності суспільства будь-

які інші способи “цементування” суспільства є незадовільними. 

“Міф завжди поряд з нами і тільки ховається у мороці, очікуючи на 

свій час” [5, 60]. У зв’язку з чим частина дослідників вказують на 

спонукаючу властивість міфу, яка пояснюється його емоційністю, 

безпосередньою чуттєвістю. Завдяки чому можна замінювати 

дійсні форми соціального стимулювання перетвореними, через що 

міф трансформується у дієвий індивідуальний та колективний 

стимулятор, дозволяє суспільству жити в стані афекту, постійному 

напруженні. 

Мета статті  з’ясувати специфіку взаємовпливу міфу та 

політичної активності суспільства. Розглядаючи роль і функції міфу 

у філософії політики, Е. Касірер констатує, що “міфологізація” 

свідомості, яка почалася ще в античності та середні віки, набула у 

ХІХ – ХХ ст. нових рис і сприяла появі тоталітарних ідеологій. Ця 

міфологізація політики створила передумови, щоб після першої 

світової війни люди стали більш сприйнятливі до впливу 

політичних міфів. 

За Е. Касірером, одним із чинників, що розповсюджує 

міфологічну свідомість у суспільстві, є високий рівень розвитку 

техніки та засобів масової інформації. Політичні міфи сучасності 

“фабрикуються” та поширюються за допомогою комунікативних 

засобів. Вони вже не є стихійним результатом вільної уяви, а 
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стратегічно продумані та масово впроваджені для афективного 

згуртування й організації соціально роз’єднаного колективу. 

У мирний час, у періоди стабільності та безпеки раціональна 

організація суспільства функціонує та підтримується автоматично. 

Проте у політиці, як на вулкані, ніколи не буває статичної 

рівноваги, а завжди – динамічна. Під час підвищеної політичної 

активності присутність міфу визначає стан суспільної та 

індивідуальної свідомості, а пік міфотворчості припадає на 

кризові періоди – війни, революції, реформи. У критичні 

моменти людського життя раціональні сили, що перешкоджають 

виходу на поверхню старих міфологічних концепцій, виявляються 

ослабленими, оскільки у цей час необхідні певні стрімкі “чарівні” 

рішення для розв’язання складних проблем. Таким “чарівним” 

рішенням і стає соціально-політичний міф, штучно сконструйований 

та цілеспрямовано впроваджений у свідомість мас. Е. Касірер 

наполягає на тому, що міфи не можна повністю видалити із 

суспільної свідомості, їх можна лише придушити й підпорядкувати, 

щоб у необхідний час оволодіти панівним положенням у розумі мас. 

Схожої думки дотримується і Р. Барт, який вважає, що 

зруйнувати міф неможливо. Найкращий спосіб подолати міф – 

його міфологізація. Тому виходить, щоб зруйнувати “старий” 

міф, необхідно вигадати “новий”. “Надзвичайно важко здолати 

міф із середини, бо саме прагнення до позбавлення від нього 

негайно стає в свою чергу його жертвою; зрештою, міф завжди 

означає ніщо інше, як опір, що йому чиниться. По правді, 

кращою зброєю проти міфу, можливо, є міфологізація його 

самого, створення штучного міфу, і цей вторинний міф являтиме 

собою справжню міфологію” [1, 103]. О. Лосєв також 

наголошував на неможливості подолання міфу. Він вважав, що 

міф – “справжня та максимально конкретна реальність” [6, 34] і 

наука не може його зруйнувати. Мова йде про те, що наука не 

народжується з міфу і не існує без нього, адже вона сама 

міфологічна. Тому вчений вважає, що “коли “наука” руйнує 

“міф”, то це означає тільки те, що одна міфологія бореться з 

іншою міфологією” [6, 47]. Висновок очевидний: “Тож наука як 

така із жодного боку не може зруйнувати міф. Вона лише 

усвідомлює його та позбавляє його певного розсудливого, 

наприклад, логічного або числового, плану” [6, 48]. 
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Сучасні політичні міфи, на думку німецького філософа, 

намагаються глибше впливати на психіку та світогляд людей. 

Творці “політичної міфології” прагнуть змінити менталітет людей, 

що дасть змогу у майбутньому легко керувати їх поведінкою. 

“Сучасні політичні міфи діють зовсім інакше. Вони не починають з 

того, що санкціонують або забороняють якісь дії. Вони спочатку 

змінюють людей, щоб потім мати можливість регулювати, 

контролювати їх діяння… Люди перетворюються на жертв міфів 

без серйозного спротиву. Вони переможені та підкорені ще до 

того, як стають здатними усвідомити, що насправді відбулося” 

[5, 63 – 64]. 

Саме це є найважливішою рисою сучасної політичної 

міфотворчості, оскільки звичайні методи політичного тиску не є 

результативними. Навіть за умови фізичного підкорення людина 

продовжує жити власним життям, у неї залишається сфера 

особистих інтересів і свобода, що може давати опір пресингу 

ззовні. Проте певним чином політичні міфи руйнують у людини 

автономію волі та здатність до незалежного мислення. 

Для більш повного сприйняття політичного міфу 

використовували зміну функцій мови. Щоб краще зрозуміти 

механізм, необхідно пригадати, що протягом усієї історії 

цивілізації слово мало дві протилежні функції. Е. Касірер тут 

говорить про “семантичне” та “магічне” використання слова. Мова 

не може існувати без семантичної функції, тому остання ніколи не 

усувається навіть у так званих примітивних мовах. Проте у 

малорозвинених суспільствах магічна функція слова є домінуючою. 

Звідси випливає, що магічне слово має на меті відтворювати певні дії 

або змінювати явища природи. Тому безпосередньо тільки маг або 

чаклун здатний перетворити слово на могутній інструмент. 

“Магічне слово не описує речі або відносини між речами; воно 

намагається створювати дії або змінювати явища природи… Тільки 

маг або чаклун здатен керувати магією слова, і тільки у його руках 

воно перетворюється на наймогутнішу зброю… Дивно, але все це 

відтворюється у сьогоднішньому світі” [5, 62]. З цією метою також 

використовуються нові слова або вже відомі вживаються у 

незвичному значенні. Зміна значення слів пов’язана із їхнім 

перетворенням на магічні, оскільки вони мають спонукати до 

певних дій та провокувати появу певних емоцій. Отже, “нашим 
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звичайним словам надали нове значення”, тому такі новостворені 

слова “наділені емоціями та руйнівними пристрастями”. Як бачимо, 

одним із найпоширеніших методів політичної міфології є 

трансформація мови. 

Представник європейського структуралізму Р. Барт у праці 

“Міфології” наголошує, що в міфі важливий не предмет 

повідомлення, а спосіб його повідомлення. Він представляє міф 

структурою метамови, “що викрала мову” [2, 51]. В основі міфу 

є поняття або ситуація (концепт), яка від початку володіє певним 

набором значень і смислів. “Міфу властиво перетворювати 

смисл на форму. Іншими словами, він завжди є викраденням 

мови” [2, 257]. Міф забирає у концепту його первинний смисл і 

намагається замінити його на інший, який стане змістом міфу. 

Отже, міф використовує концепт як форму, котрій можна надати 

будь-який зміст. Зазначимо, що смисл концепту не зникає, а 

лише деформується, спрощується. “Міф нічого не приховує і 

нічого не демонструє – він деформує; його тактика – не правда і 

не вигадка, а відхилення” [2, 255]. 

Цей феномен часто використовують засоби масової 

інформації, коли певні факти замовчуються, а інші, навпаки, 

активно демонструються, навмисно привертаючи увагу реципієнта. 

Міф – засіб маніпуляції думкою і поведінкою людей. При цьому 

Барт наголошує, що “він одночасно означає й оповіщає, вселяє і 

наказує” [1, 81]. 

Прийоми міфотворців не обмежуються вправним застосу-

ванням “магічної” функції слів. Щоб слово мало максимальний 

ефект, воно має спиратися на новий ритуал. Е. Касірер наголошує, 

що “кожний політичний акт має свій специфічний ритуал” [5, 63]. 

Водночас політичний ритуал і церемонії розглядають як офіційні 

й стандартизовані дії  символічного значення: ритуал входження 

президента на посаду, ритуал зустрічі глави іноземної держави, 

церемонія покладання вінків, обряд поховання вищих посадових 

осіб держави тощо. Нині призначення ритуалу в політиці таке: 

демонстрація значущості тієї чи тієї політичної події, 

підтвердження та зміцнення соціально-політичних норм. 

Крім того, у сучасній гуманітаристиці діють такі основні 

компоненти політичного міфу: 
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– картина світу у вигляді міфологізованої концепції 

соціальної Істини (підстава справедливості); 

– точка у часі, пов’язана із витоком національної історії та 

культури, моментом їх вищого уславлення або тяжкого 

знеславлення (аналог переживання у містичному ритуалі – 

вибрана слава або травма); 

– образ майбутнього (його розуміють як повернення до 

витоків Золотого Віку); 

– глибока опозиція “ми – вони” (аналог міфічної опозиції 

Добра і Зла) [11, 168]. 

Політичний міф – завжди вигадка, навіть якщо реципієнтові 

здається, що це реальність. У його основі закладено певний 

архетипний сюжет, конкретний досвід та необхідна система 

образів. Особливу увагу привертає структура політичного міфу: 

– архетип певної ситуації, що демонструє соціальне 

регулювання та примус (“якщо…, то…”); 

– конкретний досвід, який емпірично отримано із ситуацій, 

пов’язаних із даним архетипом; 

– система алегоричних образів, функціональна символіка 

яких співвідносить “бажане” з “дійсним” [11, 47]. 

Поширення міфологічного мислення стало можливим у тому 

числі й завдяки масовій культурі. Масова культура – це термін, що 

використовується у сучасній культурології для позначення 

специфічного різновиду духовного виробництва, орієнтованого на 

“середнього” споживача та передбачає широке тиражування 

оригінального продукту [13, 537 – 538]. Вона виникла в епоху 

становлення великого промислового виробництва, під час зміни 

соціальної структури феодального суспільства. Тобто появу масової 

культури можна пояснити як потребу нового робочого прошарку 

створити власний різновид міської народної культури; як засіб 

маніпулювання масовою свідомістю в інтересах владних структур. 

При цьому використовуються базові архетипні уявлення та почуття 

(бажання любові, страх перед непізнаним, прагнення успіху, 

надія на диво тощо), на основі чого створюється продукція, 

розрахована на миттєву емоційну реакцію споживача. Такий тип 

культури стимулює пасивне, некритичне сприйняття культурних 

цінностей і формує нездатність до аналітичного, раціонально 

осмислення дійсності та створеної псевдореалістичної картини 



ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ МІФОТВОРЧОСТІ  

 

47 

світу; відбувається адаптація індивіда до природної та соціальної 

реальності. Внаслідок такого пристосування людина втрачає 

свою індивідуальність та унікальність, завдяки чому нею легше 

керувати. Отже, масова культура – сприятливий ґрунт для 

сучасної міфології, оскільки конструює власний світ, що 

найчастіше сприймається реципієнтами як більш реальний, ніж 

власне буденне існування. 

У свідомості зростає роль ірраціональної складової завдяки 

сучасній масовій культурі та тотальній глобалізації інформаційного 

простору; мислення втрачає здатність віднайти істину, яка 

позбувається своєї цінності. Е. Касірер зазначив, що наша епоха 

створила “нову техніку міфу”. Останній сприймається як оповідання, 

що заміщує реальність, при цьому раціоналізує ірраціональне. 

Проте, жодним чином не нівелюється значення міфу як важливої 

форми суспільної свідомості та сприйняття дійсності. При цьому у 

своїй масі міфологічне мислення дістає перевагу над раціонально-

логічним. Це одна з умов маніпулювання свідомістю та поведінкою 

суспільства за допомогою соціально-політичних міфів. Такі 

міфи рідко стають частиною довготривалої традиції, що входить 

в ядро культури, але в швидкоплинній масовій культурі здатні 

посідати важливе місце і досягають своєї кінцевої мети – впливу 

на свідомість [4, 308]. 

Технологія глобального, загальнодержавного маніпулю-

вання ґрунтується на систематичному впровадженні у масову 

свідомість соціально-політичних міфів – ілюзорних ідей, що 

стверджують певні цінності та норми і сприймаються переважно 

на віру, без раціонального, критичного осмислення. Для 

впровадження політичних міфів технологія впливу використовує 

певні прийоми. До них належать пряма підтасовка фактів, 

замовчування небажаної інформації, поширення неправди та 

наклепів, а також відбірні способи: напівправда (наприклад, щоб 

забезпечити довіру аудиторії об’єктивно і детально висвітлюються 

малозначні деталі та замовчуються важливіші факти або ж 

подається загальна помилкова інтерпретація подій), присвоєння 

“ярликів” (коли для цілеспрямованої компрометації людини чи ідеї 

без доказів даються підозрілі визначення, наприклад, “шовініст”, 

“націоналіст” тощо). 
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Будь-яка виборча кампанія – президентська або парла-

ментська – використовує методи маніпулювання та реклами, які 

переплітаються між собою, створюючи у виборця далекі від 

реальності уявлення про конкретного політика/партію. Аналізуючи 

передвиборчі технології, частина дослідників вважає, що більшість 

політичних міфів базується на семи архетипних сюжетах. 

По-перше, міф про змову тлумачить негативні явища як 

результат таємного впливу сил темряви. Це можуть бути “вороги 

народу”, агенти спецслужб, представники сект, шпигуни тощо. 

Приховані дії представників таємних організацій обов’язково 

спрямовані на підкорення або знищення суспільства, держави чи 

окремих політичних діячів. Оскільки до змови причетні демонічні 

сили, протистояти їм можна, використовуючи будь-які засоби. Тому 

для боротьби з “темними” силами необхідно об’єднатися. 

По-друге, міф про єдність базується на типовій архетипічній 

протилежності “друзі – вороги”, “свої – чужі”, “ми – вони”. Вони, 

тобто вороги, – причина усіх негараздів. “Вони” намагаються 

змінити цінності та роз’єднати суспільство, тому єдиний засіб у 

протистоянні – об’єднатися та боротися проти “них”. 

По-третє, міф про золотий вік або закликає повернутися до 

витоків світлого минулого, або пропонує йти до світлого 

майбутнього. До золотого віку нас може привести герой. 

По-четверте, міф про героя-рятівника надає конкретним 

персонажам харизматичних рис. Він повинен мати здібності 

пророка і талановитого полководця, високі моральні якості. Головне 

покликання героя – боротьба з ворогами та подолання перешкод. 

По-п’яте, міф про батька народів розповідає про справед-

ливого та доброго політика (батька), який піклується про свій народ. 

Він – символ свідомості та розуму; добре знає про проблеми людей 

та готовий їм допомогти. 

По-шосте, міф про справедливу вищу істоту ґрунтується 

на тому, що Бог усе бачить і обов’язково допоможе. За наші 

страждання буде винагорода. 

По-сьоме, міф про героїчне минуле нації, народу про те, 

що на цій землі колись жили наші видатні предки. Вони були 

особливими людьми, творили подвиги та доблесні справи. Ми 

горді за наших предків. 
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Ці сім міфів є універсальними, особливо при використанні 

у передвиборній кампанії. Завдяки ним можна спростити сприйняття 

більшості виборчих сюжетів. 

З викладеного випливає, що масова культура стала основним 

підґрунтям для формування міфології. Сучасна людина настільки 

звикла до “вигаданого” світу, який активно продукується в тому 

числі не без допомоги ЗМІ, що вже не може відрізнити його від 

реальності. Через великий потік інформації важко мислити 

раціонально, втрачається здатність знаходити істину. Суспільство 

живе в міфах і створює їх. Одноманітне масове життя пересічного 

громадянина минає серед певного набору соціально-політичних 

міфів, а прагнення зрозуміти та пояснити світ породжує нові 

міфологеми. Тому здатність до міфологізування – характерна риса 

мислення сучасної людини, а перебування у сфері міфів – невід’ємна 

особливість його життя. 

Політичний міф може як консолідувати суспільство, так і 

маніпулювати ним. Він “розпорошений” у культурі, яка і є його 

носієм. Стосовно змісту першого, то він є символічною 

реальністю, яка має на меті замінити об’єктивну. Сучасний міф 

поділяє суспільство на правлячу групу (власне міфотворців) та 

керовану масу (тобто споживачів міфу). Саме тому політичний 

міф перетворився на могутній засіб маніпуляції масовою 

свідомістю, що створює перспективи для подальшого вивчення 

цього феномену. 
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НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

ЯК ЗАСІБ РОЗВІНЧУВАННЯ СУЧАСНОЇ ПОДВІЙНОЇ 

СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ 

 
У статті розглядаються сутність подвійної моралі у 

сучасному суспільстві, суспільні міфи та ставлення молоді до 
цих явищ на основі сформованих цінностей. Автор аналізує 
новітні інформаційні технології як засіб розвінчування суспільних 
міфів і зміну базових цінностей сучасної молоді. 

Ключові слова: суспільний міф, подвійна мораль, соціальна 
мімікрія, інформаційний простір, новітні інформаційні технології, 
смартмоб, блоґ. 

 

Постановка проблеми. Мораль є одним з небагатьох 

феноменів людського буття, котрі протягом історії відігравали роль 

найголовніших регуляторів суспільного розвитку. Її виникнення 

зумовлене самою природою людини, її потребою в координаційній 

силі, котра брала би на себе управління, розмежовуючи вічну 

дилему між добром та злом, справедливістю та несправедливістю.  

Проблема становлення моральності суспільства була і 

залишається об’єктом вивчення багатьох учених (С.Б. Кримський 

[8], І.Г. Тараненко [12], О.М. Балакірева [1], Є. Ковтуненко [7], 

І. Загарницька [4]). 

Моральність суспільства залежить від багатьох чинників.  

Насамперед – від справедливого ставлення держави і суспільства 

до пересічних громадян, їхніх проблем і потреб, допомоги в тих 

непростих життєвих ситуаціях, у які люди іноді потрапляють 

(І.Г. Тараненко [12]). Для прикладу можна порівняти дії держав, 

у яких вважають за свій  найперший обов’язок допомогти своїм  
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громадянам у небезпеці, навіть якщо у подібну біду потрапила 

лише одна людина і навпаки (різні варіанти порятунку своїх 

громадян з полону сомалійських піратів урядами Франції та 

України). Живучи в Україні, можемо констатувати, що у нашій 

країні в ситуації умов взаємовиключних вимог, невизначеності й 

нестабільності середовища, неясності завдань суспільного розвитку 

дуже непросто проводити політику справедливого ставлення 

держави і суспільства до своїх громадян. 

За таких умов неминучі суспільні міфи. Як соціальне явище 

вони виконують позитивну чи негативну функції. З одного боку, 

вони є могутнім захисним механізмом, що перешкоджає повному 

розпаду як людської особистості, так і соціуму, тобто допомагають 

людям адаптуватися до наявних умов життя і виживати в них, а з 

іншого – спотворюють картину подій, що відбуваються у 

суспільстві і природі, становлять реальну небезпеку (А. Бова [3]). 

Інакше кажучи, суспільні міфи можуть як підвищувати 

енергетику, силу духу, підсилювати стійкість людей щодо зовнішніх 

примусових впливів, так і знижувати енергетику людей, дезорга-

нізовувати і деморалізувати їх, зменшуючи потенціал їхньої 

саморегуляції. При цьому проблемі цінностей належить провідне 

місце у процесі пізнання соціальної реальності. 

Практична реалізація цінностей в житті відбувається з 

перетворенням їх на норми, отже, йдеться не про цінності, а про 

нормативно-ціннісну систему, яка має свою ієрархію. Вони мають 

справжній сенс лише тоді, коли включені до такої системи 

(І. Загарницька [4]). 

При переході від індустріального до інформаційного 

суспільства, свідками чого ми є зараз, відбувається трансформація 

всіх сфер життєдіяльності людини під впливом інформаційних 

новітніх технологій. Глобальна комп’ютерна мережа Інтернет має 

особливу роль у процесі становлення інформаційного суспільства. 

Інтернет змінює як життя людини, так і її саму. У світі поступово 

зникають просторові та часові розмежування, “стираються” 

кордони між державами, об’єднуються в єдину мережу найвід-

даленіші куточки. Саме за допомогою Інтернету серед молоді 

пропагуються певні цінності, світоглядні стереотипи та моделі 

поведінки. Новітні інформаційні технології впливають на систему 
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цінностей сучасної молоді. Тому потрібна особлива увага до 

інформації з Інтернету. 

Дослідження “всесвітнього павутиння” і віртуальної 

комунікації (С.Г. Кара-Мурза [6]), вивчення ролі інформаційно-

комунікаційних технологій в умовах становлення інформаційного 

суспільства (В.М. Петрик [11]) дали можливість сформувати 

визначення Інтернету як соціального феномену (В.Б. Толубко [13]), 

здійснити типологію функцій мережі (А. Лобанова [9]) та 

обґрунтувати її значення в житті молоді (О.Г. Злобіна [5]). 

У контексті розвитку інформаційно-комунікаційних техно-

логій особливу увагу приділяємо формуванню ціннісних орієнтацій 

молоді та ціннісній свідомості, яким належить одне з найважливіших 

місць у житті людини, особливо в час її становлення та розвитку. 

Вплив “всесвітнього павутиння” на формування названих психо-

логічних феноменів яскраво простежуються у працях Г.В. Ложкіна 

[10], С.Б. Кримського [8], В.В. Острохова [11]. 

Зважаючи на сучасні умови, в яких відбувається становлення 

молодого покоління, це питання потребує детального вивчення. 

Розробка цих питань пов’язана із дослідженням кафедри практичної 

психології Дрогобицького державного педагогічного університету 

імені Івана Франка. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Подвійна мораль 

або соціальна мімікрія (англ. mimicry – наслідування, імітація) у 

найширшому трактуванні постає безпринципним пристосуванням 

до соціального довкілля, до реально існуючих умов життя заради 

досягнення певної вигоди.  

Механізм такого безпринципного пристосування можна 

пояснити так: на формування соціально-політичних настанов 

молоді впливає різниця між нормами, які декларуються владою, 

та нормами, що негласно, але реально діють у суспільстві і є 

результатом інтеріоризації у процесі первинної соціалізації. 

Розбіжність, яка виникає при цьому, викликає у сфері свідомості 

особистості когнітивний дисонанс. Л. Фестингер доводить  якщо 

дисонанс існує між елементом, який належить до знання про 

довкілля, та елементом поведінки, то він може бути усунений 

зміною поведінкового компонента людини у такий спосіб, щоб 

він став консонантним з елементом середовища [14]. 
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Суперечливі суспільні норми узгоджуються також завдяки 

підсиленню чи послабленню одного з когнітивних компонентів. 

Для полагодження суперечливих настанов індивід звертається до 

порад більш високого порядку. Такими є настанови, утворені 

нормами суспільної моралі, ціннісні орієнтації. Але узгодження 

нових політичних норм з моральними настановами ускладнюється, 

бо довіра до державних інституцій, які декларують нові норми, 

низька. Виникає колізія, коли норми впроваджує інституція з 

низьким рівнем довіри, а норми, що декларуються (стосовно 

демократії, справедливості, наприклад), оцінюються позитивно. 

Людина не може їх відкинути, але й не може ними керуватися, 

бо в суспільстві діють інші, негласні норми. Це формує подвійну 

мораль і спричиняє політичну апатію [2], зневіру у своїх 

громадянських можливостях та повноваженнях [15]. 

А. Лобанова також вивчала проблему подвійної моралі. 

Вона стверджує, що “… мімікріючи, людина вдається до 

суб’єктивно-оцінного способу ставлення до дійсності. При 

цьому вона, приховуючи свої справжні наміри та ціннісні 

орієнтації, навмисне вербалізує у соціальній комунікації і 

реалізує у соціумі вигадані маскувальні словесні коди та 

соціальні дії з метою завоювання довіри до себе” [9, 23]. 

І. Білоконь, досліджуючи проблему особливостей соціально-

політичних настановлень молоді в умовах нинішньої трансформації 

українського суспільства, вивчав такі феномени  політична апатія, 

соціальна фрустрація, макіавеллізм у взаємозв’язку з особливостями 

процесу формування соціальних настановлень, що характеризують 

перебіг змін у суспільній свідомості молоді. Нагадаємо, що у 

психології макіавеллізм (Р. Крісті, Ф. Гейз) трактується як поєднання 

трьох ключових психологічних чинників: поведінки (використання 

маніпулятивних технік у процесі міжособистісної взаємодії для 

досягнення власної вигоди), ставлення (цинічне ставлення до 

інших як до слабших і залежних) та ігнорування соціальної моралі. 

І. Білоконь вважає, що “…криза суспільної моралі сприяє 

розвиткові макіавеллізму індивіда. Пристосування до суперечливих 

норм та прийняття аморальних правил життя відбивається на 

моральних принципах особистості. Отже, макіавеллізм характери-

зує ту якість психіки, яка дозволяє індивідові поєднувати 

суперечливі цінності та переконання” [2, 27]. 
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Л. Фестінгер, досліджуючи теорію дисонансу, дійшов 

висновку, що “динамічні соціальні зміни активізують на 

особистісному рівні дію чинників, які суб’єктивно розширюють 

(адекватне розуміння подій, віра, надія, активне використання 

нових адаптаційних технологій) чи звужують (дезорієнтація в 

перетвореннях, згортання поведінкової активності) адаптаційне 

поле. Ті, хто зумів пристосуватися, краще відчувають виникнення 

нових правил, вимог і можливостей” [14, 98]. Але світ нових правил 

у сучасній картині українського суспільства уявляється більшості 

людей скоріше як “неправильний” світ. Його типові постаті 

утворюють дві великі групи: успішних та аутсайдерів. До першої 

зараховують тих, хто встановлює особливі правила, добре грає 

за новими правилами або взагалі нехтує ними, до другої – тих, 

хто не зміг пристосуватися до нових правил.  

Проте найпоширеніші приклади мімікрійної поведінки на 

розвиток ціннісних орієнтацій сучасної молоді не отримали 

широкого висвітлення та детального вивчення. Ось чому ми 

обрали тему про сутність подвійної суспільної моралі та шляхи 

її переборення. 

Метою цієї статті є виявлення найпоширеніших серед 

української молоді суспільних міфів та можливого профілактичного 

впливу сучасних новітніх інформаційних технологій на мімікрійну 

поведінку молодого покоління. 

Подвійна мораль (або соціальна мімікрія) як результат 

впливу відповідних міфів у суспільстві стає однією із важливих 

проблем сьогодення. Подвійна мораль, тобто суб’єктивно-оцінний 

спосіб ставлення до дійсності, стає адаптивним способом життє-

діяльності багатьох людей. 

Молодь належить до тієї категорії індивідів, якій властиво 

орієнтуватися на “успішність”, “професійну самореалізацію”. Цьому 

сприяє велика гнучкість психіки молодої людини, її здатність 

швидко та відносно безболісно освоювати сучасні способи 

життєдіяльності, формувати нові норми поведінки. Водночас 

молода людина набагато гостріше сприймає різні прояви суспільної 

несправедливості, професійні невдачі, негативні зміни в особистому 

житті. Відсутність належного досвіду та інформаційно-психологіч-

ної компетентності не дає змоги адекватно реагувати на негативні 

інформаційні імпульси, протистояти деструктивним впливам 
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інформаційного середовища, відчувати різницю між реальністю і 

віртуальним світом. Молодь більшою мірою, ніж дорослі, 

піддається маніпулятивним впливам з боку зацікавлених суб’єктів 

політичного життя, засвоює асоціальні цінності й форми 

поведінки, продукує нові міфологеми [4]. 

Ми провели опитування студентської молоді соціально-

гуманітарного факультету Дрогобицького державного педаго-

гічного університету імені Івана Франка щодо їхнього бачення 

суспільної ситуації та міфів, які свідчать про подвійні стандарти 

життя. Більшість опитаних стверджували, що не бачать перспективи 

майбутнього працевлаштування за своїм фахом, хоча вступили до 

ВНЗ і хочуть здобути відповідну освіту; не вірять у зміни в 

політичному житті країни і поліпшення умов життя, але при цьому 

сподіваються на зрушення; не підтримують думки про справедли-

вість державних органів, які відповідають за порядок і збереження 

законності у країні, але водночас, у разі потреби, будуть звертатися 

саме до них. Як результат – приклади подвійної моралі. Оскільки 

досить важко жити людям, особливо молоді, в ситуації постійної 

ресоціалізації, необхідним є завдання пошуку адекватних засобів 

профілактики та корекції цього явища. 

Звернемося до Інтернету та новітніх Інтернет-технологій, 

оскільки більша частина аудиторії Інтернету – це молодь і саме для 

молодіжного середовища важливіша роль спілкування за межами 

сім’ї, посилення впливу мережі Інтернет на формування системи 

знань, моральних норм та умов їхнього дотримання. Значно 

зростають і розширюються кола спілкування та здійснюються 

комунікації у віртуальному просторі “всесвітнього павутиння”. 

Вельми поширеною в суспільстві є думка, що Інтернет – 

це зло. Багато інформації негативно впливає на фізичне та 

психічне здоров’я людей. Не будемо заперечувати, що такий вплив 

спостерігається. Але не можна не констатувати, що соціальна 

структура сучасного інформаційного суспільства зазнає суттєвих 

змін, підвищується рівень здійснення соціальної мобільності 

саме за рахунок збільшення можливостей отримання новітніх, 

сучасних знань, які раніше були локалізовані у просторі і часі, та 

доступу до них. Отже, сучасна молода людина витрачає менше 

часу на кар’єрне зростання. І все це – завдяки Інтернету. Хоча у 

нашому суспільстві переважає думка щодо негативного впливу 
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Інтернет-технологій, слід завжди пам’ятати, що будь-яке явище має 

як негативні, так і позитивні аспекти і потрібно їх враховувати. 

Основною характеристикою інформаційного суспільства є те, 

що більшість населення задіяна у продукуванні знань. Освітній 

рівень людини відіграє значну роль, оскільки інформаційне 

суспільство висуває високі вимоги як до освітнього рівня кожної 

окремо взятої особистості, так і до інституту освіти загалом. 

У наш час існує також міф, що в Україні майже немає 

активної молоді, яка турбувалася б про політичне, економічне та 

соціальне майбутнє своєї країни. Нікого не турбують зміни, 

перевороти та реформи – “моя хата скраю – нічого не знаю”… 

Вибираючи між мовчанням та активними діями, люди надають 

перевагу абсолютно пасивній поведінці. Молодь впала в 

“сплячку” та сподівається, що коли прокинеться, у країні буде 

стабільність, лад та добробут. Ми хочемо розвінчати певною 

мірою цей міф та довести, що ситуація може змінитися і вже 

змінюється саме завдяки сучасним новітнім технологіям і 

створенню нових молодіжних проектів. Наприклад, у Києві 

перед виборами 2012 року був створений абсолютно новий і 

незалежний проект молодіжної спільноти – Campus 3.0, головна 

мета якого – пробудження країни. Великим досягненням стало 

те, що молоді люди зацікавилися цією темою та за допомогою 

проекту поступово всі міста України долучалися до активної 

діяльності організації. 

Крім того, досить ефективними та вагомими стали онлайн-

дебати молоді та представників влади. Вони привернули увагу 

юних, представили політиків у зовсім новому світлі та дали 

зрозуміти, що у молоді є багато претензій, незадоволень та 

сумнівних запитань, які змушували нервувати представників 

різних партій. На дебатному “ринзі” встигли побувати представники 

майже всіх впливових і значущих українських партій та кандидати 

по мажоритарних округах м. Києва та області. Жоден політик “не 

вийшов сухим із води”. Нехай це явище характерне для столиці і 

великих міст, але початок уже закладено і з часом більшість 

молодих людей залучиться до цього процесу. 

Ще одним міфом є теза, що молоді люди не цікавляться 

національною ідеєю. У межах підтримки всього українського, 

обміну думками та ідеями, комунікації освічених людей, розширен-
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ня кола спілкування та пошуку нових друзів цікавим проектом, на 

нашу думку, стало створення нового україномовного ресурсу – 

Українська Он-лайн Спільнота. Сайт цікавий тим, що об’єднує 

творчих людей і дає можливість їх творінням побачити світ, також 

обговорюються будь-які потрібні і цікаві людям теми.  

Ми відвідували цей сайт і можемо стверджувати, що на 

ньому ви не побачите купи флудерів, спамерів, фоток типу 

“дєньчік Васі”, “як ми бухали на дачі” та коментарів на зразок 

“ги-ги-ги прікол”. Тут немає агітації і пропаганди, немає 

расизму і шовінізму, брудної політики та інквізиції. Головна ідея 

проекту – пишемо, творимо, живемо. Цільовою аудиторією 

цього сайта є активні, креативні та небайдужі люди із бажанням 

творити, які прагнуть висловитися і бути почутими. Наявність 

таких проектів розвінчує міф про те, що у цій країні талановита, 

цікава і небайдужа молодь непотрібна та, відповідно, немає де 

проявитися. 

Ідея справедливого суспільства завжди була і залишається 

провідною серед державних цінностей. З офіційних українських 

джерел ми постійно чуємо, що живемо саме в такому суспільстві, 

хоча при цьому весь час зустрічаємося з протилежними фактами. 

Наприклад, на початку січня 2013 року у ЗМІ з’явилася інформація, 

що Україна є третьою серед держав, де не рекомендують народжу-

ватися. Ми вирішили з’ясувати, як можна повернути людям віру у 

справедливість з допомогою новітніх інформаційних технологій. 

Досить поширеною практикою сьогодення є проведення в 

Інтернеті різних видів акцій під загальною назвою І-mob 

(форуми, icq, e-mail, чати тощо). Прототипом цього явища був 

масовий рух на підтримку учасниці відбіркового конкурсу “Міс 

Всесвіту” Олени Пісклової у березні – квітні 2004 року. Після 

цього виникло багато нових назв і явищ: смартмоб, флешмоб, 

політмоб (соціомоб). 

 (англ. smart mob – розумний натовп) – форма 

соціальної організації, яка самоконструктується завдяки засобам 

ефективного використання високих технологій. Це визначення 

було запропоноване Говардом Рейнгольдом (“Smart Mobs: The Next 

Social Revolution”, який вважав, що “розумні натовпи” – це результат 

поширення і розвитку комунікаційних технологій. Смартмоби 

організовуються за допомогою Інтернету і безпровідникових 

http://webcommunity.org.ua/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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засобів – мобільних телефонів и PDA. Смартмоби можуть 

проводитися одночасно в декількох місцях для залучення уваги 

преси та суспільства. Як приклад, протести у Франції впродовж 

останніх років, які охопили багато великих міст. 

Специфічною формою смартмоба є флешмоб. Фактично 

термін “флешмоб” замінив термін “смартмоб” у ЗМІ.  

з англ. flash mob – flash – спалах, мить; mob – натовп; 

перекладається як “миттєвий натовп”) — це наперед спланована 

масова акція, в якій велика група людей появляється у 

суспільному місці, виконує наперед оговорені дії (сценарій) а 

потім розходиться. Учасники флешмоба не отримують і не платять 

ніяких грошей за участь в акції. Це абсолютно добровільне заняття. 

Збір учасників флешмоба здійснюється засобами зв’язку (загалом 

це Інтернет). 

Якщо проаналізувати психологічні основи мотивації 

учасників флешмобів, то вони є різними: розвага, бажання відчути 

себе вільними від суспільних стереотипів поведінки, вплинути на 

оточуючих, самоствердитися (“Чи зможу я це зробити?”), спроба 

пережити гострі відчуття, відчуття причетності до спільної 

справи, отримати ефект як від групової психотерапії, емоційна 

розрядка, пошук нових друзів. Загалом мета досягається коштом 

“ефекту натовпу”. 

Як приклад, можемо згадати трагічну подію у м. Миколаїв, 

коли у березні 2012 року троє молодих людей зґвалтували 18-річну 

Оксану Макар. Після спроби задушити, вони закутали її в ковдру й 

підпалили. Дівчина померла у лікарні. Серед трьох злочинців один 

був прийомним сином голови Єланецької райдержадміністрації 

Миколаївщини, інший – син колишнього працівника прокуратури. 

Слідчі залишили під вартою лише третього злочинця, батьки якого 

не мали жодних посад, а перших двох відпустили під підписку 

про невиїзд. Саме завдяки швидкому поширенню інформації в 

Інтернеті і флешмобу мешканці міста пікетували прокуратуру й 

міліцію і лише після цього молодих людей затримали. Це 

свідчить про те, що з допомогою Інтернету можна домагатися 

справедливості, хоча відповідні державні органи цього не 

хочуть. Отже, міф про відсутність справедливості у нашій країні 

може розвінчуватися засобами новітніх технологій. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/PDA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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В Україні рух флешмоба почався стрімко і пройшов по 

найбільших містах. Є такі в Києві, Чернівцях, Донецьку, 

Дніпропетровську, Харкові, Рівному, Львові. Разом з “офіційними” 

рухами набрали популярності відповідні групи в Контакті, які 

регулярно появляються і пропадають. Якщо аналізувати причини 

періодичного спаду цього руху, то можна назвати такі, як брак 

гарних сценаріїв та ідей для мобів і самих організаторів. Водночас 

напрошується думка про необхідність підготовки відповідних 

фахівців з метою проведення ефективних для ціннісного розвитку 

молоді заходів. 

Формування політичних поглядів та переконань серед 

молоді можливе і за допомогою політ-мобів (соціо-мобів). Це – 

проведення акцій із соціальним або політичним відтінком. Вони 

є простим, оперативним і безпечним засобом вираження суспільної 

думки або привертання уваги до певних проблем, ніж мітинги чи 

демонстрації. Прикладом політ-мобу можуть бути акції протесту 

в Білорусії, коли люди демонстративно зав’язали очі та відвернулися 

від встановленого на площі екрана, по якому транслювався виступ 

прокурора Білорусії.  

Щороку мобери проводять флешмоб фестивалі. Наприклад, у 

серпні 2009 – у Харкові, 2010 – у Мінську, 2011 – в Одесі відбулися 

всесвітні фестивалі флешмоба (мобфести). 

Ще одним варіантом флешмобу є флешмоб-туризм. В 

Україні він виник у 2006 році. Мобери можуть приїздити в будь-

яке місто та брати участь у заходах (струсах). Як приклад можемо 

назвати сайт “Подорожник”, коли можна домовитися з незнайомими 

людьми стосовно доїзду на автомобілі за півціни або даром. Уперше 

це явище було зафіксоване у США і зараз там зроблені спеціальні 

полоси доріг для машин з 2 – 3 пасажирами. В Україні, переважно у 

великих містах, цей сайт є популярним. 

Ще одним відносно новим інформаційно-технологічним 

засобом є блоґи. Блоґ (англ. blog, від web log, “мережевий журнал чи 

щоденник подій”) – це веб-сайт, головний зміст якого – інформація, 

яка регулярно додається. Це авторський твір, де автор (блогер) 

висловлює власне ставлення і суб’єктивні думки з приводу певної 

події. Сукупність усіх блоґів в Інтернеті створює блоґосферу. 

Популярність блогосфери зумовлена насамперед можливістю 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE
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використання таких недоступних раніше інструментів як RSS, 

trackback тощо. 

Для блоґів характерні короткі записи тимчасової значущості. 

Записи демонструються у зворотно-хронологічному порядку. Тобто, 

спочатку ви отримуєте найновіші повідомлення. Крім того він 

діалогічний за своє природою і передбачає зворотний зв’язок між 

аудиторією та автором. 

Переважна більшість блоґів (99%) – це веб-сайти, в яких 

основна значуща частина – текст. Проте блоґ може існувати у 

вигляді зображень, звуків або відео без жодного писаного слова, 

а е-пошта чи RSS (технологія отримання поновлень на своїх 

улюблених веб сторінках) дозволять обійтися без сайту. 

Теоретично у жанрі блоґа можна творити навіть в онлайні: 

розміщувати повідомлення на дошках оголошень, залишаючи 

місце для коментарів, або вести стилізовану рубрику в журналі. 

Протягом останніх років блоґи отримали шалену популяр-

ність. Це сталося завдяки веб-сервісам, що дозволяють будь-кому 

без технічних навичок вести власний блоґ. Мільйони людей почали 

писати блоґи: приблизно щосекунди відкривається новий блоґ, а 

їхня кількість подвоюється щопівроку. 

У ракурсі нашої теми цікавими є тематичні блоґи. Саме 

вони не залишають шансу на існування багатьом непорядним, 

несправедливим явищам і подіям. Блогери знаходять в Інтернеті 

інформацію чи відеозаписи стосовно негативних явищ, 

викладають у своїх блоґах, пишуть відгуки і, отже, піднімають 

питання на суспільному рівні. За допомогою блоґосфери також 

можна і треба боротися з несправедливістю на всіх рівнях і 

таким чином розвінчувати міф про розповсюджену несправедливість 

нашого суспільства. 

Варто згадати і про телебачення як про потужний засіб 

формування суспільної думки та розвінчування багатьох суспільних 

міфів. Багато цікавих у плані нашого дослідження передач появилося 

останнім часом. Наприклад, на каналі НТН щотижня виходить 

передача “Агенти впливу”. У ній автори передачі ведуть власне 

розслідування і знаходять сюжети стосовно несправедливих 

рішень суду, прокуратури, міліції. Дуже часто саме після виходу 

передачі на екран відповідні органи змінюють своє ставлення і 
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переглядають справи і рішення. Ще одним подібним прикладом 

є передача “Пусть говорят” з Андрієм Малаховим. 

Висновки і перспективи подальших розвідок. Соціальна 

мімікрія сучасної української молоді може бути нейтралізована 

ефективним використаннм новітніх інформаційних Інтернет-

технологій, їх подальшого вдосконалення. 

Окреслені положення дають змогу визначити перспективу 

нашого дослідження, а саме: подальше вивчення позитивного та 

негативного впливу новітніх інформаційних технологій на розвиток 

ціннісної свідомості молоді. 
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Гаврищак Любовь. Новейшие информационные техно-

логии как способ развенчивания двоякой современной 

общественной морали. В статье рассматриваются сущность 

двойственной морали в современном обществе, общественных 

мифов и отношения молодежи к этим явлениям на основе 

сформированных ценностей. Автор анализирует новейшие инфор-

мационные технологии как способ развенчивания общественных 

мифов и смену базовых ценностей современной молодежи. 

Ключевые слова: общественный миф, двойственная мораль, 

социальная мимикрия, информационный простор, новейшие 

информационные технологии, смартмоб, блог. 

 

Havryshchak Lybov. New informational technologies as 

means of dispelling modern public morality. The article is devoted 

to dual nature of modern society morality, social myths and attitudes 

of young people to these phenomena based on prevailing values. The 

latest informational technology as means of dispelling social myths 

and change of modern youth’s basic values have also been analysed. 

Keywords: social myth double morality, social mimicry, 

information space, new information technologies, smart mob, blog. 
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ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ ВИМІР ФЕНОМЕНУ 

ЕМІГРАЦІЇ 

 
У статті розглянуто екзистенційні аспекти проблеми 

еміграції в контексті авторської концепції буттєвісного укорінення 
людини. Обгрунтовується, що еміграція є внутрішньо суперечливим 
діалектичним процесом взаємодії об’єктивного та суб’єктивного, 
соціального та індивідуального, знекоріненого існування як “буття-
з-країв” та істинного буття як “буття-для-себе”, творення 
“культури себе”. 

Ключові слова: еміграція, екзистенція, людина, суспільство, 
стратегія адаптації, життєва криза, буденність. 

 

Постановка проблеми. Не можуть задовольнити 

дослідників пошуки винятково зовнішніх причин кризи, що 

зростає, посилюється у світі (йдеться про характер та спосіб 

виробництва, темпи науково-технічного прогресу, збільшення 

обсягів міграцій тощо). Виникає бажання та необхідність вдивитися, 

“доторкнутися” до суб’єкта історії, до особистості в усій повноті її 

сутнісних, соціокультурних характеристик і визначень. Предмет 

нашого дослідження не є винятком. Адже розв’язання (або навіть 

наближення до можливості розв’язання) проблеми еміграції 

залежить від того, як ми відповімо на питання про детермінанти 

екзистенції: домінує самодетермінація Я чи тягар зовнішніх 

причин та обставин? Можна припустити, що еміграція – складний 

соціокультурний феномен, який неприпустимо однозначно (як суто 

позитивний або негативний) формулювати, адже це внутрішньо 

суперечливий діалектичний процес взаємодії об’єктивного та 

суб’єктивного, соціального та індивідуального, знекоріненого існу-  
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вання як “буття-з-країв” та істинного буття як “буття-для-себе”, 

творення “культури себе”. Акцентування екзистенційного аспекту 

еміграції дозволило нам визначити її як одну з форм свободи 

людини, пошук автентичного буття, спосіб реалізації індивідуальної 

гіпотези буття, особистого проекту життєвлаштування [10, 392]. 

Вважаємо, що самореалізація та самоствердження людини на 

вітчизняному ґрунті залежить як від об’єктивних чинників 

(політичних та соціально-економічних), так і від суб’єктивних 

(рівня розвиненості особистості, духовності, моральних, професій-

них, вікових, етнонаціональних, ментальних та інших характерис-

тик). Вивченню внутрішнього еміграційного потенціалу окремої 

людини в контексті авторської концепції буттєвісного укорінення 

присвячена ця стаття. 

Аналізуючи останні дослідження, підкреслимо, що життя 

людини – це процес розв’язання внутрішніх суперечностей особи, 

суперечностей між наявним та бажаним, потребами та можливос-

тями, знекоріненістю та бажанням укорінитися, необхідністю та 

свободою, сутністю та існуванням; це процес розв’язання 

внутрішніх суперечностей людини та відповідь на зовнішні 

виклики. Зрозуміти можливості та межі життєбудування особистості 

можна лише за допомогою духовної роботи, драми життя, 

“граничної ситуації” [12, 32]. Звідси постає вимога піднятися над 

дріб’язковістю повсякденності і звернутися до категорій 

екзистенційної філософії, до екзистенційних аспектів проблеми 

еміграції. На нашу думку, у більшості випадків саме “граничні 

ситуації” у житті людини штовхають її до прийняття рішення про 

еміграцію. Такі ситуації означають особливі доленосні моменти в 

житті, коли буття вже не є грою, коли “дихає ґрунт і доля” [12, 

21]. Це ситуації, підкреслює К. Ясперс, у яких людина 

усвідомлює себе як дещо безумовне. Категорія “гранична 

ситуація” у нашому дослідженні корисна з огляду на те, що 

кожна людина у своєму індивідуальному бутті переживає 

локальні антропологічні катастрофи, опиняється перед викликом 

граничної ситуації. Нині очевидно, що всі люди (зважаючи на 

економічні, екологічні, політичні потрясіння та нестабільність) 

відчувають глибинну тривогу або, можливо, навіть відчай. 

У цьому контексті важливо підкреслити, що поняття 

“гранична ситуація” використовувалось в екзистенційній філософії 
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переважно стосовно окремого “закинутого у світ” індивіда, який 

опинився в умовах життєвої кризи. Проте на початку ХХІ ст. це 

поняття почали використовувати для  характеристики групи, народу, 

певної держави або навіть людства загалом. Це свідчить про 

відсутність духовного благополуччя, кризову свідомість, втрату 

сенсів, що призводить до відчуття перебування в безповітряному 

просторі. У сучасної людини виникає страх не лише за себе, а й за 

долю людства, яке теж сприймається “закинутим” у світ. Людське 

буття загалом проблематизується, втрачає унікальність та 

справжність, призводячи до сумнівів у буттєвісному ґрунті. Проте 

людська істота здатна відгукнутися на “онтологічний поклик 

трансценденції” (Г. Марсель). 

Зауважено, що розлука з батьківщиною – це “найгостріший 

психологічний та соціальний експеримент, на який добровільно 

йдуть люди. Сам факт прийняття рішення виїхати, одержимість, з 

якою вони йдуть на подолання нескінченних перешкод, виявляє в 

них сильних та рішучих людей. Однак цих якостей мало. За 

пассіонарним рішенням повинна йти копітка щоденна робота з 

власної перебудови” [5, 8]. 

Мета статті – з’ясувати життєво ціннісні засади еміграції. 

Розбудовуючи своє життя, людина спирається на певні 

цінності та пріоритети. Стиль життя, ціннісна ієрархія разом 

утворюють так звану “екзистенційну стратегему” (Ф. Лазарєв) 

буття особи. Однак вона не обирається раз і назавжди, адже 

“буття людини – дещо таке, що не визначене остаточно” [12, 

191], воно змінюється залежно від конкретних обставин і від 

того, як змінюється сама особа в різні періоди життя. Будучи 

відкритою для реалізації різноманітних можливостей, людина не 

може обрати один-єдиний спосіб самореалізації. Вибір – це 

завжди ризик, адже можливість самій визначити своє життя або 

йти за зовнішніми орієнтирами не гарантує досягнення 

автентичного, справжнього буття. Самовизначення людини може 

відбуватися як спонтанний процес або виважено, розсудливо. Вона 

може адаптуватися до соціальних умов або виражати протест 

неприйнятним зовнішнім формам, реалізуючи власний життєвий 

проект, що обирається у процесі переживання граничних 

ситуацій та досвіду саморефлексії. Особистий вибір типу 

взаємодії людини та соціуму може або сприяти прийняттю 
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рішення про еміграцію, або, навпаки, вести до укоріненості (чи 

псевдоукоріненості) на вітчизняному ґрунті. Розглянемо основні 

типи взаємовідносин людини та суспільства в контексті 

досліджуваної проблеми. 

Будь-яке суспільство як нормативна система впливає на 

простір існування особи, уніфікуючи, обмежуючи його та 

використовуючи антропологічний потенціал у своїх цілях. Міра 

цього впливу різна в певних типах суспільства (тоталітарному, 

демократичному, ліберальному тощо). За будь-якої суспільної 

системи саме людина своєю пасивністю та бездіяльністю може 

сприяти репресіям нормативності. Людина може обирати для 

себе певні соціальні ролі, адаптуватися до наявної ситуації 

відповідно до законів часу та соціуму. Але більшість схиляється 

до стратегії гнучкості та адаптації, обмежуючись рамками 

повсякденності. Ця стратегія перетворює особу на масовидну істоту 

з конформістською свідомістю. Остання швидко сприймає будь-які 

суспільні зміни (економічні, політичні, соціальні, ідеологічні) та 

пристосовується до них. Людина такого типу не є потенційним 

емігрантом, однак і про її буттєвісну укоріненість останньої не 

йдеться. Людина-конформіст з високим рівнем адаптивності 

демонструє прагматизм, бездуховність, пристосовництво, що є 

ознаками псевдоукоріненості. Основні цінності зведені нею до 

матеріальних благ та престижу, а моральні цінності відіграють роль 

“прикриття”. Це “одновимірна людина” (Г. Маркузе), традиційний 

обиватель, у якого абсолютно не розвинена самокритика та 

критичність щодо наявних соціальних умов. Такій людині зручно 

існувати непоміченою, будучи не суб’єктом, а лише об’єктом, 

сприймаючи і себе, й інших лише як засіб, а не самоцінну 

особистість. Орієнтуючись на псевдоцінності, прикриваючись 

красивими гаслами, суспільство перетворюється на механізм 

всезагального відчуження. Звичайно, у ньому не може поставати 

проблема еміграції, проте така стабільність є мінімальною й 

демонструє псевдоукорінення людини. 

Суспільство адаптаційного типу є найбільш поширеним у 

сучасній західній кризовій цивілізації. Сутність останньої, як 

наголошує П. Сорокін, полягає в девальвації моральних цінностей, 

етичних та правових норм [6]. Високі духовні цінності постають 

прикриттям справжніх вузьких політичних та матеріальних 
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інтересів провладної еліти, представники якої змагаються між 

собою, будучи самі собі моральними та правовими суддями, 

демонструючи надзвичайний прагматизм та утилітаризм, 

уважаючи себе взірцем в усьому. Це свідчить, що моральні та 

юридичні норми перетворилися на додаток до влади, на засіб, 

який використовується провладними структурами у вузьких 

інтересах. У світі зникає моральний суддя, кожен уважає, що має 

право судити та бути взірцем поведінки. В адаптаційному 

суспільстві зникає такий важливий контролюючий елемент, як 

суспільна думка. А отже, зникає і єдина моральна свідомість як 

суспільний регулятив. Сучасне адаптаційне суспільство зорієнтоване 

на гасло: “Можна робити все, що вигідно”. Звідси – моральний 

релятивізм, умовність усіх етичних норм, їх соціально-історична 

змінність. 

Людина, яка приймає стратегію адаптації як єдино можливу, 

яка почувається нормально у світі релятивізму, девальвації 

цінностей, не буде розривати тенета знекоріненості. Однак інші 

відчувають потребу досягти повноти буття, свободи та 

укоріненості замість відчуження, прагнуть самовдосконалення та 

змін, тому обирають протилежну стратегію – стратегію бунту, 

протесту, намагання замість власного пристосування до соціуму 

змінити його відповідно до власних потреб. Протест як альтернатива 

адаптації, конформізму, як зміна соціально-економічних умов життя 

обґрунтовується у філософії К. Маркса. 

Ми погоджуємось із К. Марксом щодо історичної та 

соціальної сутності людини. Дійсно, людина є продуктом епохи 

та суспільства. Тому для укоріненого, повноцінного буття 

необхідно побудувати “здорове суспільство” (Е. Фромм), 

необхідні радикальні перетворення всього соціуму, всієї соціально-

економічної системи. І в цьому контексті справа філософів не 

тільки певним чином пояснювати світ, як підкреслює К. Маркс у 

відомій тезі, а в тому, щоб змінювати його. Звичайно, не завжди 

радикальні зміни суспільства досягали запланованого 

результату. Однак методологічне значення тези Маркса у 

філософсько-антропологічному аспекті беззаперечне. Сутність 

людини не є виключно родовою, природною. Людина існує в 

певному історичному часі, у певній соціальній системі, від 

характеристик якої залежить. Щоб не піддатися спокусі 



ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ ВИМІР ФЕНОМЕНУ ЕМІГРАЦІЇ 

 

69 

соціоцентризму та виключній соціально-історичній детермінації, 

необхідно підкреслити наявність екзистенційних та культурних 

чинників людського буття, адже саме культура надає людині 

власні ціннісні координати та смисли, іноді відмінні від 

загальносоціальних. А екзистенційні характеристики є змінними, 

залежать від певного періоду життя людини, мають власні 

детермінанти. Враховуючи це, можна зробити висновок про 

сумнівність докорінних зовнішніх змін суспільства. Останні, 

звичайно, необхідні, проте не як результат протесту. Практично всі 

спроби докорінно змінити світ зазнали поразки. 

У контексті тематики нашого дослідження адаптація може 

розглядатися як варіант досягнення мінімальної стабільності емігра-

ційних процесів, а варіант протесту можна розглядати по-різному: 

або як передумову добровільної еміграції, або ж (у разі небажання 

виїхати з країни самого бунтаря) як передумову вигнання. 

Стратегії адаптації та протесту є крайніми і не вичерпують 

можливих варіантів взаємодії людини та соціуму. Найбільш 

продуктивним, на наш погляд, буде діалектична взаємодія особи 

та суспільства на основі принципів гуманізму і творчості. 

Взаємодія може обиратися як стратегія життєвлаштування як на 

батьківщині, так і в країні-реципієнті. Для іммігранта також існують 

три способи відносин між людиною та суспільством: адаптація, 

протест або взаємодія, у результаті якої особа змінює щось у собі. Ці 

зміни можуть бути поверховими, можуть докорінно змінити 

людину, а в гіршому випадку – призвести до життєвої трагедії. 

В основі взаємодії людини та суспільства повинен бути 

власний життєвий проект особистості, який дозволяє створити 

смисли життя, спроектувати себе на основі духовного досвіду 

осягнення смислу буття. Цей досвід Ж. Батай називає “мандрів-

кою на край можливостей людини” [1]. 

Щоб глибоко розуміти взаємодію людини й суспільства в 

контексті досліджуваної проблеми, розглянемо типи особистостей, 

від характеристики яких залежить потужність еміграційного 

потенціалу людини. 

Соціальний тип особистості – це складне сплетіння 

соціокультурних, історичних, економічних характеристик. У 

сучасному науковому дискурсі виділяють три основні типи 

особистостей: ідеальний, що відповідає ідеалам суспільства; 
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нормативний, що має необхідні властивості для життя в певному 

суспільстві; реально наявний або модальний тип, що, як правило, 

переважає й може суттєво відрізнятися від норм чи ідеалів 

суспільства [11, 194]. Окремо виділяють тип “людини радянської”, 

яка повинна була представляти собою ідеальний комуністичний 

тип особистості, однак через умови, створені тоталітарним 

режимом, відбулося розщеплення особистостей, коли вони 

говорили, думали та робили іноді цілком протилежні речі. І 

останній тип – людина пострадянська з мозаїчно-амбівалентною 

свідомістю, для якої характерними є такі риси: ностальгія за 

радянськими часами, патерналістські настрої, масова недовіра, 

велике зацікавлення політикою, бажання працювати мало, а 

отримувати якомога більше, пасивність та розрив між словами та 

практичними діями [11, 195]. 

З наведених типів найменший еміграційний потенціал 

мають ідеальні особистості, трохи більший – нормативні, а 

найбільший – реально наявний тип. Більшість радянських людей 

навіть не припускали думки про можливу еміграцію, натомість 

пострадянська людина переважно чекає лише нагоди, щоб 

покинути батьківщину, про що свідчить потужна остання хвиля 

української еміграції. 

Отже, головним фактором еміграції є втрата людиною 

буттєвісного коріння, що відбувається внаслідок певних 

суб’єктивних та об’єктивних причин. Філософський смисл 

феномену еміграції може змінюватися від буденного виміру до 

граничного залежно від мотивів. Буденність у сучасній філософ-

ській антропології трактується як “найбільш абстрактний стан 

людського буття, в якому найменше виявлено особистісне начало” 

[9, 122], тобто це масовий, звичний, матеріальний рівень буття, на 

якому домінують стратегії виживання та споживання. Граничне 

буття відкидає буденність, повстає проти соціальних стереотипів, 

пробуджує особистісне начало та підносить людину на рівень 

екзистування. 

Спираючись на подані визначення, можемо твердити, що 

мотив “заробітчанства” дає можливість емігранту лише нарощувати 

рівні буденного життя та забезпечує псевдоукорінення на новому 

ґрунті. Крім того, еміграція не завжди є втечею від буденності, адже 

занурена в повсякденність людина зовсім не хоче позбавляти себе 
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комфортного сірого існування. До граничного, екзистенційного 

рівня філософський смисл еміграції підноситься в процесі реалізації 

мотиву творчого самоздійснення особистості, збереження самості, за 

умови відчуття трагічної дисгармонії “Я” та довкілля. Прикладом 

може бути еміграція творчої інтелігенції з тоталітарних держав. 

З іншого боку, еміграція є по суті карикатурою на наше 

буття. Згадаймо яскраві образи емігрантів у однойменному творі 

О. Толстого [8]. Еміграція постає нібито дзеркалом соціальних 

та психологічних проблем, які відбуваються на батьківщині, які 

однак важко усвідомити. Пореволюційна еміграція постає 

латентним сценарієм, за яким тоді жили всі ті, хто не прийняв 

жовтневих подій сімнадцятого року. Сьогодні ми повертаємось 

до такого ж кризового сценарію, коли практично 70% молоді 

живе думками про можливу еміграцію. Такі думки призводять 

до існування на грані реальності. І не стільки думки про 

входження в іншу соціально-економічну ситуацію, скільки про 

вихід з критичного стану на батьківщині. Мова йде як про 

суспільно-економічну кризу, так і про особистісну, причому 

остання має місце в більшості випадків. Кризову ситуацію 

провокують зовнішні обставини, і саме зовнішні причини еміграції 

акцентуються особливим психотипом людей – екстравертами. 

Навпаки, інтроверти сприймають зовнішні причини як вторинні, а 

головним для них є внутрішній драматизм, переживання та пошуки 

виходу зі складної ситуації. 

Криза “як гострий та тривалий внутрішній конфлікт щодо 

життя в цілому, його сенсу, основних цілей та шляхів їх 

досягнення” [7, 240], вимагає рішучих дій та змін. Саме така 

ситуація стимулює людину до виходу поза межі буденності, 

усвідомлення свого призначення, визначення напрямку подальших 

дій та життєвого контексту. Звичайно, кожна людина в певні 

періоди свого життя переживає кризи, втрачає віру в майбутнє, 

помиляється та усвідомлює свої помилки і непродуктивність 

свого життя, намагається почати життя “з чистого аркуша”. 

Особа може залишити минуле й почати будувати новий світ 

майбутнього, не змінюючи зовнішніх умов, або може пов’язувати 

зміни у своєму житті лише зі змінами навколишнього світу, зі 

змінами оточення. Кардинальну зміну останніх і пропонує еміграція. 
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У цьому контексті еміграцію можна розглядати і як 

варіант подолання кризи, і як кризу біографічну, тобто таку, 

яка розглядається з погляду суб’єкта, коли роль людини у 

порівнянні з об’єктивними факторами, життєвими обставинами 

сильніша. У кризовій ситуації вона може поводитися по-

різному, тому й результати вирішення або переживання кризи 

будуть не однаковими. Сучасна психологія пропонує декілька 

найхарактерніших варіантів ставлення людини до кризи, які 

будуть або стимулювати, або, навпаки, унеможливлювати 

еміграцію [7, 262 – 267]. 

Ігнорування має місце тоді, коли людина не може або не 

хоче оцінити кризову ситуацію і “ховає голову в пісок”. Людина, 

що обирає таку стратегію, не може розглядатися як потенційний 

емігрант. З одного боку, це добре, однак, з іншого – призводить 

до створення ілюзії благополуччя і в результаті породжує хронічний 

депресивний стан. Така людина є яскравою ілюстрацією буденного 

життя, завмерлим створінням, “вона готова на все, аби не 

приводити себе в рух і не ставити під знак запитання” [3, 138]. 

Перебільшення значення кризових обставин життя призводить 

до поглиблення кризи, до ускладнення ситуації і водночас 

зменшує віру в можливість вплинути на ситуацію. Така реакція 

може бути оцінена як самозахисна, адже, якщо все так складно в 

житті, особа не може нічого зробити, вона приймає всі удари 

долі, включаючись у потік буття. Така позиція не може бути 

продуктивною. На нашу думку, вона впливає на еміграційний 

потенціал так: перебільшення значення кризових обставин може 

стимулювати виключно групову еміграцію, індивідуальну – 

навпаки, гальмує. Враховуючи, що остання хвиля еміграції з 

України (так звана, заробітчанська) є груповою, можемо твердити, 

що перебільшення значення кризових обставин дає людині змогу 

виправдати себе за небажання долати їх тут і зараз, а також за 

рішення покинути батьківщину. 

Демонстративне ставлення до кризи полягає в тому, що 

особа навмисне привертає увагу оточення до себе та власних 

проблем, перебільшуючи їхню складність. У результаті вона 

отримує бажаний інтерес, пропозиції щодо допомоги та 

підтримки, по суті експлуатуючи оточення. Звичайно, такій людині 
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не потрібно виїжджати з країни, вона і на батьківщині отримає все, 

що їй потрібно, причому не докладаючи власних зусиль. 

Не стимулює еміграцію й волюнтаристське ставлення до 

кризи, яке полягає в запереченні дійсності. Людина не приймає і 

не визнає кризового стану, своєї слабкості, і зусиллями волі 

намагається побороти обставини, активізуючи всі внутрішні 

резерви. Волюнтаристське ставлення до кризи призводить до 

неприйняття реальності такою, як вона є, до перевантажень та 

немилосердного ставлення до себе й інших. Така стратегія не 

стимулює еміграцію, однак і виправданою її назвати не можна. 

Протилежною до названої є продуктивна стратегія 

сприйняття та реакції на життєву кризу, яка полягає в адекватній 

оцінці себе та ситуації. Людина розуміє, що певні проблеми в її 

житті є тимчасовими і не втрачає надії впоратися з ними за 

допомогою гнучких методів самоопанування. Вона долає тенета 

повсякденності та намагається віднайти нові життєві смисли. Кризу 

така людина сприймає як можливість, а не як страждання, і 

докладає зусиль для того, щоб піднятися на новий життєвий рівень. 

У такому разі еміграція іноді обирається як життєва стратегія, 

однак буде виправданою лише тоді, коли не призведе до нових 

рівнів буденності, а через подолання “біографічного стресу” 

відкриє можливості для особистісного та творчого зростання. 

На нашу думку, горизонти зростання та змін не обов’язково 

розширюються за допомогою еміграції. Розв’язання проблеми 

можливе й без зміни просторового та соціально-економічного 

контексту, а в переході до світу небуденного, відкритого та 

вільного, у результаті набуття межового досвіду. Останній, за 

І. Касавіним, є способом радикального розширення обрію 

свідомості та “інкубатором онтологій” [2, 85]. Межовий досвід 

вириває людину з тенет повсякденності, дає змогу переходити з 

однієї реальності до іншої, від одного способу бачення до 

іншого, переживаючи неперевершені враження. 

Розмірковування про виникнення та подолання життєвих 

криз підводить нас до думки, що людина як соціальна істота 

потребує радості, сміху, співу, які забезпечують вихід за межі 

буденності, позитивні зміни у просторі життєвого світу і такі 

необхідні людині “пікові переживання” (А. Маслоу). Особистість, 

яка наближається до порогу akme, іноді відчуває надмірно інтенсивні 
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зі світом: “…У моменти пікових переживань індивід уподібнюється 

до Бога… у своєму люблячому, незасуджувальному, співчутливому, 

можна сказати, веселому сприйнятті світу й людської істоти у їхній 

повноті й цілісності…” [4, 130]. Такі переживання відвертають 

людину від дріб’язковості, спонукають до пошуку власної 

автентичності, до відчуття повноти буття. 

Особисте зростання практично неможливе на рівні буден-

ності, тому необхідно долати його або, радше, урівноважувати 

святковістю пікових переживань. Звичайно, буденність створює 

головну реальність людського життя, але це пасивне життя, що 

породжує псевдоукоріненість. Вона позбавляє людину індивіду-

альності, свободи та відповідальності, розташовуючи її “на 

околиці буття”. Але осмислення буденності, реконструювання 

свого повсякдення призводить до впорядкованості та стабільності. 

Тому важливо знайти баланс між буденним та небуденним, 

використовуючи можливості власного вибору та стратегії і способи 

буттєвісного укорінення. Неправильно пов’язувати вибір шляхів 

виходу з життєвої кризи, виходу за межі буденності виключно зі 

зміною просторово-часових координат життєвого світу або з 

еміграцією. Проте людині легше змінити місце проживання або 

нічого не змінювати, ніж змінитися самій. Зі сподіванням на 

зміни людина залишає батьківщину, але якщо вона не готова 

розійтися сама з собою, то ніяких змін не відбудеться. Отже, 

головною є не зміна координат, а внутрішні трансформації. І 

кожна людина вільна у своєму виборі життєвої стратегії, що може 

докорінно змінити плин життя та якість життя. 

Досліджуючи феномен добровільної еміграції, ми не можемо 

уникнути певних зауважень щодо проблеми вибору, адже саме від 

останнього залежить прийняття рішення про виїзд з рідної країни. 

Проблема вибору є однією з провідних в екзистенційній філософії 

(С. К’єркегор, Ж.-П. Сартр, А. Камю)  і традиційно пов’язується зі 

свободою людини. Свобода вибору розглядається як реальна 

можливість визначитися в етичній парадигмі, як самовизначення. 

Наприклад, М. Бердяєв розглядає свободу як реальну можливість 

здійснити вибір, незважаючи на його характер та наслідки. 

М. Мамардашвілі, навпаки, вважає, що проблема вибору абсолютно 

нічого спільного не має з проблемою свободи. “Вважається, що ми 
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вільні тоді, коли можемо вибирати; і чим більше вибору, тим 

більше свободи” [3, 92]. Однак свобода в самій собі містить 

необхідність. Вона, як і совість, є самопричинне явище, адже 

зовнішніх її причин немає. І навпаки, її вибір детермінований 

певними суб’єктивними та об’єктивними факторами, тобто 

людина обирає, будучи увімкненою в певне оточення, 

перебуваючи в певному життєвому світі з його специфічними 

зовнішніми та внутрішніми факторами. Причому людина, 

потрапляючи у кризову ситуацію, на життєве роздоріжжя, не 

тільки може, а повинна зробити вибір. Постійно перебуваючи в 

можливому, потенційному стані, людина активізується в кризові 

моменти, намагаючись певним чином подолати їх. Життєвий 

вибір має бути свідомим та зваженим, адже впливає на подальшу 

стратегію буття людини. 

Оцінюючи конструктивність життєвого вибору людини на 

користь еміграції, ми повинні врахувати його значення для 

зростання і розвитку особистості та мотиви вибору. Вибір може 

бути здійснений з надією або з відчаю, тобто людина може 

обирати певну стратегію еміграції: їхати з рідної країни з надією 

або з відчаю. Саме життєвий вибір дозволяє кардинально 

змінити життєві смисли, є способом самотрансформації та 

саморозвитку. Життєвий вибір як відповідь на кризову ситуацію 

сприяє людині піднятися з одного рівня буття на інший, стає 

запорукою розвитку особистості. 

Отже, еміграція може трактуватися, окрім іншого, як 

процес реалізації життєвого вибору, завдяки якому особистість 

змінює просторово-часові координати життєвого світу. Однак 

неправильно характеризувати еміграцію як дарунок долі. 

Останнє амплуа вона має лише у разі виїзду з тоталітарної держави, 

коли людина розлучається з батьківщиною, намагаючись урятувати 

своє життя та життя своєї родини. В інших випадках еміграція, 

скоріше, є “стрибком без парашуту” (Є. Салганік), спокусою, 

гонитвою за рожевою мрією, яка не в усіх варіантах призводить до 

бажаних наслідків. Наш досвід вивчення проблеми еміграції показав, 

що після того, як переселенці отримають бажаний мінімум (будинок, 

гроші, дружина тощо), у них починаються проблеми абсолютно 

іншого характеру: суперечки в сім’ї, непорозуміння з дітьми або 
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батьками, депресії. Отже, за красивою обкладинкою еміграції 

приховані серйозні екзистенційні проблеми. 

Дослідження екзистенційних аспектів еміграції логічно 

підводить нас до висновку, що не можна однозначно вважати 

головною причиною еміграції об’єктивні чинники: конфлікти 

між суспільством та особистістю, які можуть бути релігійними 

(різне розуміння та трактування релігійних догм або неприйняття 

певної релігії), політичними (полярні погляди на ступінь 

особистісної свободи та особистої участі у житті суспільства), 

економічними (реалізація права на працю та права на гідну її 

оплату) тощо. Людина прагне жити сьогодні так, як вона хоче, 

організовувати своє життя відповідно до власних поглядів та 

вподобань, проте суспільство позбавляє її такої можливості. 

Отже, в основі будь-якого конфлікту – відсутність або 

недостатня міра свободи особистості, надмірний суспільний тиск. Не 

зважаючи на усвідомлення значення об’єктивних причин еміграції, 

ми стверджуємо, що переважають все ж екзистенційні причини: 

дисгармонії життєвого світу, внутрішні комплекси, психологічні 

проблеми тощо. Еміграція не усуває ці проблеми, а іноді навіть 

погіршує ситуацію, адже до існуючих внутрішніх проблем 

додаються нові: адаптація, працевлаштування та самореалізація (але 

в більш складних умовах), туга за батьківщиною тощо. 

З позицій персоналізму, еміграція є переміщенням людини з 

одного типу соціальності в інший, з метою покращення умов буття 

та створення умов для самореалізації. Еміграцію можна розглядати 

як спробу людини вийти з життєвої кризи, як оптимістичне 

налаштування щодо реалізації власних здібностей. Однак без 

внутрішньої трансформації людини еміграція не призводить до 

особистісного зростання. І навпаки, боротьба з еміграцією з боку 

держави має репресивний, антигуманістичний характер, що 

позбавляє людину права на свободу та самореалізацію. 

Ми не ставили завдання засуджувати або виправдовувати 

еміграцію та емігрантів, давати оцінку рішенню про добровільний 

виїзд із країни. Важко захищати еміграцію в контексті української 

ментальності, що ґрунтується на традиційних цінностях: дім, 

родина, вітчизна. Підкреслимо лише, що сьогодні ставлення до 

еміграції змінюється у напрямку побудови цивілізованих стосунків. 

Якщо раніше розуміли та підтримували лише еміграцію політичну, 
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яка сприяла відтоку з тоталітарної держави активних, творчих 

громадян, то сьогодні цілком зрозумілою є і так звана заробітчанська 

еміграція. Відійшло у минуле поняття про емігранта як зрадника, що 

заслуговує лише на зневагу. Тим не менш ще зберігається дещо 

упереджене ставлення до емігрантів. З одного боку, воно 

породжується певною заздрістю до сильної, здатної до кардинальних 

кроків людини, яка перейшла у правове поле цивілізованої держави 

тощо. З іншого – недовірою до людини, яка може покинути скоріше 

не батьківщину, а сім’ю. 

Людина сама повинна обирати або повноцінне вкорінене 

буття, або профанацію, псевдоукоріненість та знекоріненість. Вона 

є своїм власним проектом, який реалізує упродовж життя. Зовнішні 

умови, об’єктивні фактори (у тому числі й суспільство), звичайно, 

впливають на її вибір, однак пошук справжнього, автентичного є 

життєвим завданням та метою екзистенції. І саме діяльність та 

самодіяльність, самоактуалізація та самотворення, творення 

“культури себе” повинні бути основою укорінення української 

людини на вітчизняному ґрунті.  
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Цимбал Татьяна. Экзистенциальный аспект феномена 

эмиграции. В статье рассмотрены экзистенциальные аспекты 

проблемы эмиграции в контексте авторской концепции бытийного 

укоренения человека. Обосновывается, что эмиграция является 

внутренне противоречивым диалектическим процессом взаимо-

действия объективного и субъективного, социального и индиви-

дуального, лишенного бытийных корней существования как “бытия-

с-краю” и истинного бытия как “бытия-для-себя”, творения 

“культуры себя”. 

Ключевые слова: эмиграция, экзистенция, человек, общество, 

стратегии адаптации, жизненный кризис, повседневность.  

 

Tsymbal Tetyana. Existential dimension of the emigration 

phenomenon. The article deals with the existential aspects of 

emigration in the context of the author’s conception of human being 

rooting. It has been proved that emigration is a self-contradictory 

dialectical process of interaction of the objective and subjective, 

social and individual, devoid of existential roots of existence as 

“being-with-edge” and true being as “being-for-itself”, the creation 

of “culture itself”. 

Keywords: emigration, existence, people, society, adaptation 

strategies, life crisis, routine. 
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ЕКЗИСТЕНЦІЙНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОГО ПІЗНАННЯ 

У КОНТЕКСТІ ТВОРЧОСТІ НАТАЛІЇ КОБРИНСЬКОЇ 

 
“Дух часу” у Наталії Кобринської відображає не лише 

справжні, живі соціальні факти кінця ХІХ століття, а й 
свідчить про їхнє важливе духовне та екзистенційне значення. 
Епоха, в яку жили та творили письменниці Н. Кобринська, 
О. Кобилянська та Є. Ярошинська, вирізнялася соціальним 
напруженням та була перехідною. Саме ця епоха є “основою та 
імпульсом” до оцінки творів Н. Кобринської крізь призму її 
екзистенції та соціального пізнання. 

Ключові слова: Наталія Кобринська, екзистенція, “дух 
часу”, “межова ситуація”, фемінізм, ґендерна проблематика. 

 

Постановка проблеми. У процесі художньої творчості 

відбувається трансформація явища соціальної дійсності у 

мистецький факт, який набуває нових характеристик, але 

містить у собі відбиток духовних процесів суспільства, завдяки 

словесно-образній формі. Трансформацію варто тлумачити саме 

як перетворення, як метаморфозу, а не транспортування та 

перенесення, що не дає жодних якісних змін. Зрозуміло, що у 

широкому сенсі процес творчості триває і тоді, коли читач 

спілкується з твором, тобто – і з автором, з епохою, коли був 

створений твір, чи з часом, який відображений у творі. Соціальні 

реалії не існують незалежно від людини, водночас не позбавлені 

екзистенційного наповнення. Говорити про справжній екзистен-

ціалізм як художньо-філософську основу в українській літературі не 

доводиться, оскільки у період, коли творили письменники нової 

генерації, екзистенціалізм як філософська течія ще не був 

сформований. У колі  письменників і культурно-громадських діячів 
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кінця ХІХ – початку ХХ ст. помітною постаттю є Наталія 

Кобринська. Її літературна і суспільно-культурна діяльність 

розгорталася під впливом Івана Франка, Михайла Павлика, 

Осипа Терлецького і справила неабияке враження на Ольгу 

Кобилянську та ін. Митці кінця ХІХ – початку ХХ століття не 

культивували усталених форм, а спрямовували творчі пошуки на 

вияв внутрішніх переживань, що дає змогу ставити їхні твори в 

один ряд із європейськими зразками тогочасної літератури. 

Екзистенційність як особливість прози модерністської доби 

передбачає не лише наскрізно буттєві теми творів, їхні мотиви, 

ідеї, проблематику, а й особистісні характеристики персонажів, 

що достеменно ще не досліджено й на прикладі творчості 

Наталії Кобринської. 

Ця стаття є складовою кафедральної наукової теми 

“Діалектика духовних процесів” кафедри філософії імені професора 

Валерія Григоровича Скотного ДДПУ імені Івана Франка. 

Аналіз останніх досліджень. Екзистенційність як сутнісна 

риса художніх творів, як ідейна основа, як тип світосприйняття 

викристалізовувалася на українському літературознавчому тлі 

рецепцією ідей С. К’єркегора, Ф. Ніцше [8], А. Шопенгауера, а 

також С. Бовуар [3], які утвердили принцип індивідуалізму, і 

виробленням власних національних модусів. Творчу спадщину 

досліджували Ф. Погребенник, О. Мороз, М. Шалата, Н. Шумило, 

Т. Гундорова, К. Кріль, І. Денисюк, Ю. Кузнецов, І. Кейван, 

В. Качкан. 

“Формування української інтелігенції, новий етап націо-

нального самоусвідомлення, розвиток урбаністичної культури 

схиляли людину до того, щоб осягнути й себе самого як складний 

невичерпний всесвіт і частинку всезагального космосу”, – 

вважає дослідник творчості Наталії Кобринської Ю. Кузнецов і 

наголошує, що до цього вели “фактори не тільки внутрішньо-

художні, а й соціальні” [7, 28 – 30]. Головну увагу вона приділила 

питанням визволення жінки та її рівноправності з чоловіками в усіх 

сферах діяльності. 

Дослідники літературної творчості, видавничої і громадської 

діяльності Н. Кобринської називають її першою письменницею 

та українською феміністкою Галичини. Саме вона організувала у 

Станіславові перше освітнє ”Товариство руських жінок”, що 
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ставило за мету прилучення інтелігентних жінок до літератури 

та популяризація нових суспільних ідей. У сучасній Україні 

поряд з надбанням нових культурних цінностей використовується 

класична спадщина. Особливе значення в ній мають твори 

письменників, які відображали реальну дійсність, відстоюючи 

громадянську гідність людини. Саме до таких літературних 

цінностей належить творча спадщина Наталії Кобринської. 

Н. Кобринська – новий тип українки: редактор, видавець, 

громадська діячка. Вона, започаткувавши феміністичний рух, 

вселила в жіночі душі впевненість у собі, надихнула на працю в 

царині культури, суспільно-політичного життя, з якого жінки 

того часу фактично були виключені. Нові інтелігенти мали на 

меті просвіту народу, боротьбу за його інтереси, за кращу долю. 

Тому у творах Н. Кобринської трапляються персонажі, які 

відчувають своє відчуження від цього світу. “Але тут, на землі, 

тут інші рахунки! Переломити всі пересуди, відвикнути від 

звичаїв, з котрими коли не в дійсності, то в снах своїх жилося, 

бути покиненою тими, котрі ще недавно тебе величали нижчою 

при тих, що зависно, може, споглядали на тебе, – о, то не так 

легко! Аби жінка могла над то все піднятися…” [6, 51]. 

Митці красного письменства згаданої доби були добре 

обізнані з концепцією людини (і надлюдини) Фрідріха Ніцше. 

Сильна людини – це ідеал. Надлюдина, в розумінні Ніцше, – це 

особа, яка піднімається над собою. Кожна людина може бути 

надлюдиною, вона не повинна падати духом, а має мобілізувати 

всі свої сили. (На цій основі побудований фемінізм Наталії 

Кобринської та Ольги Кобилянської). Ніцше стверджував, що 

“люди можуть свідомо вирішити розвивати в собі нову 

культуру, тоді як колись їх розвиток ішов безсвідомо і 

випадково; …вони можуть здоровим глуздом керувати світом як 

цілим, взаємно оцінювати і розподіляти загальні сили людства. 

Ця нова, свідома культура… знищує також недовір’я до 

прогресу – прогрес можливий. Я хочу сказати: передчасно і 

майже безглуздо вірити, що прогрес повинен наступити 

необхідно; але як можна заперечувати, що він можливий?” [8, 

255]. У можливість прогресу вірили і представники галицького 

красного письменства. 
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У Н. Кобринської зауважуємо екзистенційне зображення 

соціальних зіткнень, зокрема йдеться про твори “Задля кусника 

хліба”, “Ядзя і Катруся”, “Виборець”, “Судія”, хоча саме вони 

належать, на думку літературознавців, до циклу реалістичних. 

Реалії тогочасного села відображені у “дусі часу” крізь призму 

екзистенційних переживань в однойменному оповіданні Наталії 

Кобринської (1855 – 1920). 

У монографії “Феномен слова в українських реаліях” 

професор Тетяна Біленко переконливо доводить, що художній 

твір – це “концентрований вираз життєвих подій, відібраних і 

переосмислених автором, який не лише реалізує себе в 

творчості, але й подає власну версію стратегії персонажа, з яким 

може себе ідентифікувати як особистість або якого може 

пропонувати іншим як взірець для наслідування. Це його 

[автора] подача ідеї, пропозиція поведінки чи стилю” [2, 325]. 

Інга Кейван слушно, на наш погляд, зазначає, що 

“найбільш “продуктивні” в плані архетипіки твори, написані в 

періоди “напруження” (морально-соціального, суспільно-політич-

ного, історично-часового). Такою була епоха, в яку жили, творили 

письменниці Н. Кобринська, О. Кобилянська та Є. Ярошинська 

[5, 5 – 6]. Саме ця доба є “основою та імпульсом” до оцінки 

творів Н. Кобринської крізь призму її екзистенції та соціального 

пізнання. 

Мета статті полягає у з’ясуванні екзистенційних моментів, 

що мають місце у художній спадщині Наталії Кобринської, а також 

у дослідженні проблеми трансформації соціальних реалій у 

художню реальність, її пізнання та концентрація в художньому 

творі із втіленням авторського погляду та виявом мистецької 

свободи. 

Перше оповідання Н. Кобринської “Пані Шумінська” 

(1883, пізніша назва ”Дух часу” – 1884). Письменниця описала 

стару жінку, її оточення і ставлення до навколишньої дійсності. 

Так з’явилося перше оповідання “Пані Шумінська”, згодом 

перейменоване на “Дух часу”, яке пройшло “на біс”, коли його 

прочитали в студентському товаристві. Матеріалом для оповідання 

були домашні обставини: автобіографічні факти та екзистенційний 

досвід. Її брат Євген став відомим лікарем, Лонгин – адвокатом, 

тільки Володимир, який одружився з Франковою любов’ю Ольгою 
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Рошкевич, – послухався матері й продовжив священицьку 

династію Озаркевичів. Зваблені суспільними вітрами, священицькі 

сини-дочки, досягши зрілого віку, залишали домашні гнізда, 

пускалися на бистрину світськості. “Дух часу” відтворює життя 

суспільства 70 – 80-х років ХІХ століття, з якого вийшла й сама 

письменниця. Старше покоління, яке уособлює попадя Шумська, 

не розуміє змін, поривань молоді. Суспільний устрій вважався 

пані Шумській недоторканним, як Богом даний “віковий 

порядок”. А тут син, якого готували до навчання у семінарії, 

пішов на юриспруденцію, приїжджає на вакації й веде страшні 

розмови. Письменниця була переконана, що жінка сама повинна 

дбати про своє місце у суспільстві, здобувати фах, а не бути 

утриманкою чоловіка. І коли вже онука Шумінської заявила, що 

хоче стати вчителькою, “аби мати свій власний хліб”, змучена 

ревнителька династії збагнула: “Усему на світі приходить конець”. 

Вбачаємо тут “межову ситуацію” – ознаку екзистенційного 

переживання власного існування, що не сприймається ні 

відчуттями, ні розумом. Героїня Кобринської щиро бажала добра 

своїм дітям, хоча сама лише змирилася з певним ходом обставин у 

своєму житті, а не свідомо обрала їх. Адже суб’єктом історії, як 

свідчать В. Андрущенко та М. Михальченко, є “людина чи 

спільність, які осмислили своє місце в житті, визначились у 

власних потребах та інтересах, самі формують цілі діяльності, 

створюють програми їх втілення (курсив наш. – Ж. Я.). Аби 

набути статусу суб’єкта, людина мусить володіти життєвою 

мудрістю, свідомо ставитися до життєвих реалій, осмислювати 

їх суперечності, приймати самостійні рішення” [1, 175 – 176]. 

Ось що писала Н. Кобринська у статті “Про первісну ціль 

товариства руських жінок в Станіславові, зав’язаного в 1884 

році”: “Ми поклали собі метою впливати на розвій жіночого 

руху через літературу, бо література була все вірним образом 

ясних і темних сторін суспільного ладу, його потреб, недостатків”. 

Організаторка жіночого руху в середині 80-х років ХІХ століття 

бачила потребу в економічному, політичному і побутовому 

розкріпаченні жіноцтва. 

Альманах “Перший вінок” відтворює високу духовність 

жінок-редакторів, письменниць, дописувачок, які самовіддано 

працювали на теренах збереження української культури та 
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розвитку національної свідомості. Ставши головою товариства, 

Наталія Кобринська одразу взялася до роботи. Вона добре 

усвідомлювала, що насамперед треба друкувати твори жіночого 

пера. Та не маючи великого досвіду у видавничій сфері, 

вирішила скористатися давнім запрошенням до співпраці одного 

з найосвіченіших і найталановитіших мужів свого часу – Івана 

Франка. Він рекомендував твори, був редактором видання, 

опікувався його друком. Альманах вийшов друком у Львові 1887 

року. На титулі стояли прізвища двох упорядників: Наталія 

Кобринська та Олена Пчілка. А публікувалися у ньому Ганна 

Барвінок, Олена Грицай, Дніпрова Чайка, Уляна Кравченко, Софія 

Окуневська, Анна Павлик, Климентина Попович, Михайлина 

Рошкевич, Леся Українка, Ольга Франко та інші авторки. Такої 

жіночої антології в Україні ще не було, тому в анналах історії 

“Перший вінок” не загубився. 

На могилі Наталії Кобринської стоїть пам’ятник, а на 

ньому викарбувані слова: “Мене вже серце не болить”. 

Тернистим шляхом доводилося йти цій першій провідниці, 

світочу українського жіноцтва. Вона першою пробивала нам 

шлях до знання, вказувала нам обов’язки перед народом і 

Батьківщиною. Життєве кредо Н. Кобринської: “Хай жінка 

відшукує у собі своє “Я”, нехай стане людиною”. 

Письменниця вірила, що з допомогою літератури можна 

пробудити свідомість жінок, поліпшити умови їхнього життя. 

Вона дотримувалася принципу “впливати на розвій жіночого 

руху через літературу”. 

Громадська діяльність та художня творчість Н. Кобринської 

пронизані соціальними проблемами, проте найбільшу увагу серед 

них письменниця приділяла фемінізму. У філософському словнику 

читаємо, що це “соціальний рух за рівні права й можливості для 

жінок та чоловіків, досягнення яких надало б жінкам рівного із 

чоловіками статусу у суспільстві, свободу в обранні способу 

життя, вільного від соціальних та ідеологічних обмежень” [10, 

610]. Феміністський рух спочатку виник на основі виборювання 

права голосу під час виборчої кампанії (суфражизм – з англ. 

suffrage – право голосу). 

Сучасна феміністська критика досліджує питання, чому і 

за яких обставин відтворюється ґендерна нерівність. Вважаючи 
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ґендерну структуру засадничим принципом усіх типів суспільства, 

фемінізм стверджує необхідність егалітарних відносин і заперечує 

позицію, згідно з якою підпорядковане становище жінки є 

природним і невідворотним. Тому за ідеологією ґендерної рівності 

фемінізм прагне не до заміни домінування чоловіків на домінування 

жінок, а до подолання всілякої нерівності. 

Одним із найважливіших аспектів феміністських пошуків 

є проблематика специфічного жіночого досвіду, яка реалізується 

через реконструкцію жіночої історії, вияв у ній жіночої 

присутності, окреслення “жіночої культури”, специфіку творчості, 

моделювання жіночої суб’єктивності завдяки формам рецепції і 

системі цінностей. Фемінізм продовжує свою поступальну ходу як 

критична теорія, що перебуває у постійному діалозі з наукою, 

філософією, соціальними та політичними вченнями. 

Незабутня Соломія Павличко у працях, присвячених 

фемінізму в суспільному житті та літературному дискурсі, сміливо, а 

інколи гостро аналізує складні явища і духовні феномени сучасності 

й недавнього минулого. Вона простежує українську феміністичну 

традицію у концепціях Н. Кобринської, С. Русової та М. Рудницької. 

Серед найважливіших протиставлень, наявних у модерністському 

дискурсі, С. Павличко називає “українськість” (патріотизм), яка 

співвідноситься з європеїзмом, закритість і відкритість культури, 

реалізм (життєподібність) з естетизмом, додаючи при цьому відмін-

ність жіночого та чоловічого, або феміністичного і патріархального. 

Остання контрасна пара була у згаданому літературному дискурсі, її 

навіть усі усвідомлювали, але не називали як окрему [9]. 

Саме в “Передньому слові” до альманаху “Перший вінок” 

Н. Кобринська “висловила думку про єдність жіночого питання з 

усіма іншими суспільними питаннями” [6, 422]. Епіграфом до 

цього вступу були слова І. Франка: 
 
Не винен я тому, що сумно співаю, брати мої, 
Що слово до слова незвучно складаю – простіть мені! 
Не радість їх родить, не втіха їх плодить, не гра пуста, 
Но в хвилях недолі, задуми тяжкої самі уста 
Їх шепчуть… 
Авторка пише, що “загадали ми без упереджень і 

здрогання діткнутися найглибших ран, заданих жіноцтву нашим 

порядком суспільним” [6, 284]. І далі Н. Кобринська наголошує, 
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кому не варто брати до рук та читати “Альманах”  тому, хто пере-

конаний, що жінки не повинні займатися важливішими справами. 

Для прикладу, звернімось до статті Наталії Кобринської 

“Руське жіноцтво в Галичині в наших часах”, датованої 1887 

роком: “Друге “товариство руських жінок” було створено в 

Станіславові в 1884 р. і мало за мету “впливати на розвій жіночого 

руха через літературу, т.є. помагати руському жіноцтву через 

ширенє добірних книжок до осягнення вищого образовання”. “Як 

вийде се товариство з тої духовної кризи, котру тепер перебуває, – чи 

побідять в нім свіжі, поступові елементи, чи дух патріархалізму і 

обскурантизму, – покаже будучина” [6, 345]. Одразу простежується, 

що письменниця відстоює феміністичні ідеї, живе болем та надією 

своїх сучасниць. Н. Кобринська є активною громадською діячкою, 

що не скоряється обставинам соціального життя і намагається 

пробудити активність галичанок. Цей публіцистичний текст 

створений як докладний опис із суб’єктивно-екзистенційними 

оцінками негараздів у діяльності жіночого товариства, на яких 

позначилися негативні явища суспільності. Зокрема йдеться про 

проблему освіти жінок, які за тодішніх умов отримували (якщо 

отримували) домашню освіту і не мали змоги, наприклад, навчатися 

у вищих навчальних закладах. Тож для тих жінок, які прагнули 

отримати освіту, тепер з’явилася можливість реалізувати свою мету. 

Водночас саму Наталію Кобринську звинувачували у 

нищенні родини і народу, бо вона намагалася вибороти право 

жінок на навчання в університетах. Її ім’я було несправедливо 

забуте. Вона була ізгоєм свого часу. Для сучасної дослідниці 

ґендерної проблематики Тані Хоми (авторка так себе називає) – 

Кобринська – приклад того, що навіть на непридатному ґрунті 

можна ростити живу ідею. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, у 

художньому творі відображені страхи і надії авторки. Подається 

роздвоєне відчування та переживання змін, що відбуваються у 

звичному житті суспільства. “Дух часу” у Н. Кобринської 

відображає не лише справжні, живі соціальні факти кінця ХІХ 

століття, а й свідчить про їхнє важливе духовне та екзистенційне 

значення. Героїня Кобринської пані Шумінська зауважує, що 

“розбрат між нею, а тими, котрим дала життя, ставався щораз 
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більший і щораз ширші захопляв круги… Який контраст був між 

дійсністю і тим, що вона собі представляла…” [6, 128]. 

Слушно твердить Ґадамер  “…Власне буття твору 

мистецтва полягає в тому, що він стає досвідом, здатним 

перетворити суб’єкта” [4, 148]. 

Н. Кобринська наполягала на важливості дослідження 

“жіночого питання”. Відомо, що роль жінки у процесі поступу 

людства була не останньою, а вельми вагомою та плідною, іноді 

жінка, саме жінка була і є доленосним “двигачем” всезагального 

розвитку. Ніхто інший, як жінка, не може розв’язати власних 

проблем, не поставивши їх руба і не говорячи про них вголос. 

Сімона де Бовуар писала: “Щирість і брехливість чоловіків чи 

жінок залежать не від якихось внутрішніх властивостей, а 

скоріше від їхнього соціального становища... Є, ясна річ, чимало 

важливіших справ, ніж ця суто жіноча проблема, і це дає 

підставу сподіватися, що наше ставлення до неї буде 

об’єктивним. До того ж ми краще, ніж чоловіки, знаємо світ 

жінки – тут наше коріння: надто добре ми усвідомлюємо, що 

означає бути на землі жінкою, і ми більше зацікавлені в тому, 

аби сягнути істини” [3, 40]. 

Таня Хома наголошує  “Можливо, якби не Н. Кобринська, 

то словосполучення “український фемінізм” різало б вухо ще 

більше” [11, 23]. У своїй різнобічній діяльності, що стосувалася 

й національних питань, Н. Кобринська, на відміну від інших, 

вагоме значення надавала дискусіям із консерваторками саме на 

теми ролі жінки у суспільстві, у пресі, в літературній діяльності 

(повторимо, власне література була, на її думку, найефективнішим 

засобом впливу на жінок). У її доробку також створення першої 

світської (!) жіночої організації – “Товариство руських жінок”. 

Саме Кобринська пом’якшує загальну картину нездатності чи 

небажання українського жіноцтва усвідомити себе як спільноту, 

гідну поважного ставлення. Громадська діяльність та літературна 

творчість Наталії Кобринської дають підстави досліджувати 

проблеми становища жінки у сучасному суспільстві у соціально-

філософському контексті зокрема. 
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Янко Жанна. Экзистенциальные аспекты социального 

познания в контексте творчества Наталии Кобрынской. 
“Дух времени” у Наталии Кобрынской отображает не только 

настоящие, живые социальные факты конца ХІХ века, но и 

свидетельствует об их важном духовном и экзистенциальном 

значении. Эпоха, в которую жили и творили писательницы 

Н.Кобрынская, О.Кобылянская и Е.Ярошинская отличалась 

социальным напряжением и была переходной. Именно эпоха 

является “основой и импульсом” к оценке сочинений Н.Кобрынской 

сквозь призму ее экзистенции и социального познания. 
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Yanko Zhanna. Existential aspects of social cognition in the 

context of Natalia Kobrynska’s creativity. For Natalia Kobrynska 

“spirit of the age” reveals not only real, living social facts of the end 

of the 19
th
 century, but also is a sign of importance of the spiritual 

and existential meaning. The era, in which such writers as N. Kobrynska, 

O. Kobylyanska and Ye. Yaroshynska lived and worked, was transitive 
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ПРОБЛЕМИ ІСТОРІОСОФІЇ 

У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ВИМІРІ 

 
Стаття присвячена розгляду історіософських проблем, які 

приналежні до таких вимірів: лінійність і циклічність історії, 
іманентність і трансцендентність історичних явищ, розвитку та 
прогресу. Мова йде також про історичний оптимізм і песимізм, 
роль особи та народних мас. 

Ключові слова: історіософія, історична свідомість, ліній-
ність і циклічність історії. 

 

Постановка проблеми. Історіософія є одним із ключових 

напрямків філософського знання і має не тільки теоретичне 

значення, але і політико-ідеологічну спрямованість. Цей напрям 

особливо актуальний для незалежної України, народ якої не може не 

усвідомлювати свого майбутнього і не зважати на історію – 

вчительку життя. Поняття “історіософія” було введено в науковий 

обіг лише у ХІХ ст., однак пошуки смислу історії, розуміння її 

законів і принципів обговорювалися практично в усіх історико-

філософських епохах. Українська історіософія сягає своїм корінням 

доби Київської Русі. Її дослідник В.С. Горський веде мову про дві 

пам’ятки цього періоду – “Повість врем’яних літ” і “Слово про 

Закон і Благодать” митрополита Іларіона, в яких виразні спроби 

давньоруських мислителів зрозуміти філософію історії [3, 138]. 

Історична наука, отже її філософія була предметом обговорення 

професорів Києво-Могилянської академії. Так, Феофан Прокопович, 

посилаючись на Цицерона, пише: “Історія – це свідок часів, світло 

істини, пам’ять минулого, вчителька життя, вісник старовини… Мета  

історії – приносити користь, але  таку,  очевидно, щоб ми з чужих  
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прикладів, як із власного досвіду знали, що слід робити і чого 

уникати… Треба розумно передбачати майбутнє у всіх подіях і 

оцінювати сучасне” [9.1, 337 – 338]. 

Історико-філософські погляди були притаманні М. Костома-

рову, М. Драгоманову, І. Франкові, М. Грушевському. Окремі 

історіософські міркування можна зауважити у працях політичних 

філософів, зокрема в роботах В. Липинського, Д. Донцова, 

М. Шлемкевича. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження 

поняття “історіософія” в Україні почалось порівняно недавно. У 

радянські часи вивчення проблем філософії історії було 

прерогативою зарубіжних учених і філософів української 

діаспори, зокрема М. Шлемкевича, О. Пріцака. У своїх працях 

вони висвітлювали загальні поняття історіософії, наголошували 

на тому, що філософія історії намагається встановити загальні 

правила історичного та суспільного розвитку. Наголошувалось 

на тому, що історіософія – це теорія історії, філософське розуміння 

історичного процесу. В незалежній Україні з’явилася низка робіт, 

присвячених проблемам філософії історії. Оригінальними у цьому 

плані є дослідження Л. Зашкільняка, К. Кислюка, В. Артюха. Ці 

вчені відзначають, зокрема, що за останні десятиліття поняття 

“історіософія” усталилось у вітчизняному історичному знанні і 

вважають, що завданням історіософії є дослідження субстан-

ціального минулого. Так, В. Артюх пише: “Філософія історії як 

складова філософії, що рефлектує над часовим виміром людського 

існування, найповніше на українському інтелектуальному ґрунті 

представлена різними варіантами історіософії, та набагато менше, 

рефлексіями над особливостями історичного пізнання” [1, 7]. Він 

має рацію в тому, що особливості історичного пізнання потребують 

подальшого дослідження. Вчений відзначає, власне, важливість 

теоретичність особливостей пізнання історіософських проблем. У 

своїй монографії харківський вчений К. Кислюк запропонував 

концепцію української історіософії як переважного способу 

історико-пізнавальної діяльності в Україні, у широкому культуро-

логічному контексті визначив типологічні ознаки, основи 

формоутворення, етапи розвитку історіософії. Він довів, “що 

історіософія має виразну політико-ідеологічну спрямованість на 

усвідомлення майбутнього народу” [6, 11], тобто він ще раз 
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підкреслив практичність історіософії як історичної науки і ті 

проблеми, які потрібно досліджувати. Л. Зашкільняк, розробляючи 

методологію вивчення історії, проводить різницю між філософією 

історії, історіософією та історичною соціологією. Він, зокрема, 

зазначає: “Методологія історичного знання відрізняється від 

філософії історії – розумового конструювання гіпотетичної моделі 

змісту і способу розгортання людського буття, від історіософії – 

пошуку провідної ідеї розвитку певного суспільства, від історичної 

соціології, зосередженої на виявленні постійних і змінних 

елементів суспільних структур” [5, 7] Але загалом він погоджується 

з існуванням тих проблем, які треба вивчати і вирішувати. Водночас 

багато історіософських проблем залишаються ще не вирішеними, 

зокрема питання, які є складові філософії історії, її виміри. Мова йде 

про ключові питання, які характеризують цю категорію. 

Мета статті. Оскільки філософія історії постає як 

багатогранний, багатовекторний, плюралістичний стан осмислення 

поступу людства, багато історіософських проблем потребують 

подальшого вивчення і осмислення. У пропонованій статті ми 

маємо намір розглянути деякі проблеми розуміння філософії 

історії, а саме  іманентність та трансцендентність історичних 

явищ, лінійність і циклічність розвитку історії, розвиток і 

прогрес історії, історичний оптимізм і песимізм в оцінках 

історичних подій, роль особи і народних мас в розвитку історії. І 

хоча ці проблеми якоюсь мірою вже були предметом обговорення в 

теорії історії, але вони, на нашу думку, потребують подальшого 

осмислення і обговорення. 

Бажання побачити європейський континент єдиним сьогодні 

є мрією кожної країни. І вже перші кроки до цього зроблено. Багато 

країн намагаються вступити до європейського союзу, оскільки 

вбачають у ньому запоруку миру, стабільності і спокою, розвиток 

економіки і пов’язані з ним благополуччя і процвітання кожної 

країни. До них належить також і Україна, яка через різні об’єктивні 

і суб’єктивні обставини, що гальмують її просування до цього 

об’єднання, все ж прагне увійти у цей союз. 

Європейська історія засвідчує, що єднання європейців уже 

відбувалось неодноразово. Власне, вже можемо сказати, що нинішнє 

об’єднання бачиться третім. Перше – було релігійним, воно заклало 

майже однакову модель для всіх націй латинського християнства і 
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зорієнтувало їхню історію в одному напрямку. Протестантизм разом 

з православ’ям став причиною роз’єднання європейських народів. 

Друге, культурне об’єднання, об’єднання еліт, було зруйноване 

демократичними і національними рухами, спричиненими 

Французькою революцією. Світові війни перервали економічне 

об’єднання, викликане ростом промисловості. Чи відбудеться 

третє об’єднання і чи не чекає його така ж доля, як два попередні? 

Чи можна змінити уявну закономірність такого плину історії, чи 

можна запобігти такому стану речей? На це питання могла б дати 

відповідь філософія історії та історична свідомість народів, які 

заселяють цей континент. 

Багато праць історіософів присвячено питанням смислу 

історії. Маємо дуже цікаві роботи М. Бердяєва, К. Ясперса, 

Ф. Фукуями та ін… Звичайно, смисл історії існує. Він має і 

суб’єктивний, і об’єктивний характер. Висновок позитивістів 

про те, що історія не має смислу, є помилковим. Теза, що буде 

“кінець історії”, також не може сприйматись беззастережно. Це 

поняття потребує уточнень і швидше за все є утопією, або, 

принаймні, мрією. Майбутнє Європи пов’язане передусім з 

повагою і взаєморозумінням між народами. Європейська історія 

виразно показала, що жодна європейська держава не спроможна 

довший час панувати над іншими державами і що вони повинні 

мирно жити разом. Інтеграція європейських країн має здійснюватись 

через розвиток політичної демократії і соціальної рівності, розвиток 

справжньої демократії в усіх без винятку країнах. Плекання 

духовності, пов’язане із високою культурою, стане запорукою 

перспективи мирного, заможного європейського континенту. 

Смисловий потенціал всесвітньої історії можна зрозуміти 

тоді, коли будуть враховані її метафізичні контури. В історії 

людства були здавалось би безвихідні катастрофи, зокрема, 

загибель крито-мікенської цивілізації, падіння Римської імперії, 

татаро-монгольська навала, загроза термоядерного знищення 

всієї планети, однак завжди знаходився вихід з “патової” 

ситуації, який можна назвати законом спасіння людства. 

О. Шпенглер вбачає у виживанні народів смисл історії. Інколи люди 

запитують, у чому полягає смисл життя, і дають собі відповідь, що 

смисл життя полягає в тому, щоб вижити і жити. Так само смисл 

історії полягає в тому, щоби життя людей, незважаючи на 



94       ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНИХ НАУК. ВИПУСК 31. ФІЛОСОФІЯ 

 

непрості обставини, продовжувалось у новій, якісно кращій 

формі; без сумніву, розвиток і прогрес буде давати про себе 

знати. Науку, яка опікується всезагальними проблемами буття та 

особистості, названо “любов’ю до мудрості”, а науку, що вивчає 

цей процес у часі – історіософією. Найвищі цінності, які 

зберігаються у розвитку Історії, запереченню не підлягають. 

Історіософія – це наука, яка займається сенсом історії, її 

закономірностями, основними напрямками розвитку людства та 

історичним пізнанням. Прогрес – це передусім напрям розвитку від 

нижчого до вищого, поступовий рух вперед, до кращого. Власне 

кажучи, прогрес є рівномірним розвитком трьох складових: 

соціального, тобто процесу наближення суспільства до свободи і 

справедливості, матеріального, тобто процесу найповнішого 

задоволення матеріальних потреб, і наукового – процесу без-

перервного пізнання навколишнього світу, його освоєння як в 

макрокосмосі, так і в мікрокосмосі. З прогресом, як уже зазначалось, 

тісно пов’язаний розвиток. Його визначення оригінально подав 

український філософ Сергій Кримський. Він, зокрема, зазначив: 

“Розвиток – це насамперед внутрішньо детермінований процес 

якісного перетворення певних об’єктів (речей, станів, подій, явищ, 

ідеальних сутностей тощо) аж до виходу до іншого статусу їхнього 

існування (інобуття); процес, який характеризується кумулятивністю 

(здатністю збагачення за рахунок вбирання переробленого змісту 

попередніх фаз процесу), наростанням ступенів свободи та 

індивідуалізації його (процесу) елементів та розширенням диферен-

ціації самого предмету змін відповідно до його включення в 

найбільш універсальні зв’язки цілого (тотальності)” [7, 244]. Далі він 

зазначає, що розвиток завжди відбувається у наскрізних, 

фундаментальних структурах, цінностей, тем. У культурі, як 

матеріальній, так і духовній, наскрізною є тріада Істина – Добро – 

Краса. У кожну епоху історія може виявляти різні змісти цих 

цінностей, але тематично вони не сходять з арени культурних 

процесів. Якщо ця ідеальна тріада увійде у “плоть і кров” 

європейських націй, історія виконає своє призначення. Власне, 

тоді ми можемо сприйняти фукуямівську теорію про “кінець 

історії”. На жаль, до “кінця історії” потрібно ще дуже довго 

чекати і навряд, чи нинішнє покоління європейців доживе до 

“кінця історії”. Поки що у різних народів, що населяють 
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європейський континент, є різне розуміння Істини – Добра – Краси. 

Власне національний егоїзм поки що не дає цій тріаді можливості 

втілитися у життя. 

Взагалі історіософія є важливою гуманітарною наукою, 

яка має не стільки теоретичне значення, скільки практичне 

значення. Ще ранні грецькі філософи вели мову про те, що 

історичні події мають повчальний характер. Піфагор, наприклад, 

твердив, що все, що діється у світі, повторюється через певні 

проміжки часу, але нічого нового не відбувається. Власне 

Піфагор засвоїв ідею циклічності, властиву всім давнім 

світоглядам. Метемпсихоз був для нього лише випадком “вічного 

повернення”. Такої ж думки дотримувався і Геракліт. У Біблії 

знаходимо також вираз “Те, що було, є те саме, що буде; те, що 

зробилось, є те саме, що зробиться. Нема нічого нового під 

сонцем” (Екл. 1. 9). Римський історик Тит Лівій писав: “У цьому 

і полягає корисність і кращий плід знайомства з подіями 

минулого, якщо бачиш всякого роду повчальні приклади у 

рамках величного цілого; тут і для себе, і для держави, ти 

знайдеш те, що слід наслідувати і чого уникати” [4, 142]. А 

Йосиф Флавій твердить, що найбільшої похвали заслуговує той 

історик, який розповідає про події свого часу, орієнтуючись на 

нащадків. Для історії важливою є істинність у філософії. Мішель 

Фуко вважає, що історія ідей розпочинається тоді, коли 

історизується філософська ідея правди. Правдива історія важлива 

для розуміння закономірностей розвитку і прогресу. 

Серед деяких інтелектуалів поширене нехтування історичною 

наукою. Вони вважають, що жодної користі історія не має. Історія не 

є вчителькою життя і повертатися до минувшини немає потреби. 

Так, представники досить потужної філософської течії – 

позитивізму – твердили, що історія є нічим іншим як 

хронологічною послідовністю подій і жодного практичного 

значення не має, адже, на їхню думку, минуле вже не існує, а 

майбутнього ще немає, існує тільки теперішнє. Отже, слід 

рахуватися з сьогоднішньою реальністю. Позитивна оцінка історії, її 

закономірностей не має права на існування. Ті історики, які ведуть 

мову про розуміння закономірностей, страждають на суб’єктивізм, у 

кращому разі, вони є романтиками, а не реалістами. Карл Поппер 

вважає, що історія не має цілі, але ми можемо нав’язати їй свої цілі, і 
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хоча історія не має смислу, ми можемо надати їх смисл. Правда, з 

тим не погоджується багато філософів і теологів, які не раз писали 

про смисл історії, зокрема Микола Бердяєв і Карл Ясперс. 

Останній висунув концепцію всесвітньо-історичного процесу, 

що орієнтується на виявлення його єдності. Ця єдність трактується 

не як результат саморозгортання деякої тональності за строгою 

схемою, але як загальний підсумок смислових проблем людини. 

Світовий порядок пов’язується зі становленням комплексного 

підходу до загальних для всього світу проблем. Мова йде не про 

світову імперію, про єдність зусиль суверенних держав по 

вирішенню глобальних проблем. Ідея світового порядку не може 

здійснитись без наявності віри, що дарує силу, терпеливість, 

одухотвореність у творчості і діяльності – дуже важливих якостей 

для розбудови вільної, багатої і прогнозованої Європи. 

У свідомості багатьох людей існує так званий історичний 

песимізм і історичний оптимізм. Римський поет Овідій у своїх 

“Метаморфозах” говорить про те, що людство пережило чотири 

віки  золотий, срібний, мідяний і залізний. Найкращим він вважає, 

звісно, золотий вік, а наступні – це віки постійного погіршення, 

непевності і злиднів. 
 
У вік золотий було вперше посіяно чесність і правду,  

Всюди без примусу з власної волі в той час шанували. 

Люд ще ні кари не знав, бо тоді не читав ще 

Грізних законів карбованих в мідь,  

Ще юрба не тремтіла перед обличчям судді, 

Проживала без нього в безпеці… 
 
У подальші віки відчувається постійне погіршення життя 

всього суспільства і в залізному віці повністю приходить 

занепад, який нічим добрим не є для людей. 
 
Тут же в цю гіршу добу всяка скверна ввірвалась. 

Тут же сумні відійшли соромливість і чесність, і віра. 

В слід їм на землю облудність прийшла, віроломність, а з ними 

Чвари, насилля сліпе й до багатства жадоба злочинна [10, 17 – 18] 
 

Читаючи Овідія, можна зробити висновок, що нічого 

нового ще з тих часів не змінилося. І зараз людство живе в 

залізному віці. Отже, нарікання на життя є цілком виправдане. 
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До речі, римський історик Тацит також зауважив, що, 

спостерігаючи події нового і старого часу, у всіх діях він бачить 

сліпоту і ненадійність людських справ, які провадять їх до все 

гіршого життя. 

Є і зовсім інший погляд на історію: провадить людство до 

кращого, омріяного життя. Августин вважав, що історія не 

тупцює на місці, не повертається циклічно до одних і тих же 

станів, як це уявляли собі античні історики. Філософсько-

історична концепція Августина цікава тим, що вона однією з 

перших ввела ідею прогресу людської історії, розвинуту у 

всесвітньо-історичному масштабі. Оптимістичний погляд на 

історію містить і марксистсько-ленінська філософії. Згідно з 

ученням історичного матеріалізму про суспільно-економічні 

формації людська історія бере початок у первіснообщинному 

ладі, який заперечується вищим – рабовласницьким, а той у 

свою чергу – феодальним і далі – буржуазним. Буржуазний лад 

має своє заперечення у комунізмі, який є остаточною метою 

розвитку історії. Комунізм принесе людству мир, спокій і 

благополуччя. Класики марксизму якоюсь мірою випереджують 

теорію Фукуями про “кінець історії”. Історіософи переконані, 

що поширення ліберальних демократій свідчить про кінечну 

точку соціокультурної еволюції і стати останньої формою 

людського уряду. 

Звичайно, і песимістичний, і оптимістичний погляд на 

розвиток історії є однобічні. Сама історія виразно засвідчує, що 

поряд з прогресом спостерігається в чомусь і регрес, який може 

стимулювати сам розвиток. Вона говорить, що поряд з добром 

уживається зло, які, на нашу думку, будуть завжди супроводжувати 

людство, “що кінця історії”, очевидно, не буде. Варто також 

зазначити, що мають рацію ті філософи історії, які вважають, що 

теперішнє схоже на сучасне, а майбутнє також буде подібне на 

теперішнє. Звичайно, і минуле, і теперішнє, і майбутнє виразно 

різняться між собою, і якщо вже говорити про їхню подібність, то 

варто зазначити, що ця подібність не є буквальною, інакше можна 

заперечувати сам прогрес, який є очевидним. Не варто 

уподібнюватись староіндійським філософам, котрі заперечували 

будь-який час і жили тільки сьогоднішнім днем. 
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Є ще одна проблема, над якою думають, сперечаються і 

дискутують філософи, а саме: хто творить історію – народні 

маси чи видатні особистості. Мова йде також про трансцендентність 

та іманентність історичного розвитку. Отже, виникає питання чи 

від діяльності людини щось залежить, чи вона є якоюсь 

лялькою, яка керується вищою силою. Тут ясно увиразнюються 

дві концепції історичного розвитку: геґелівська і кантівська, тобто 

об’єктивістська і суб’єктивістська. Геґель вважає, що історичні 

події є результатом діяльності Абсолютної ідеї, Абсолютного духу, 

а Кант переконаний, вірніше, наближається до думки, що історія 

залежить від людей, які є її творцями історії. Мабуть, правильнішою 

буде думка, що творцями історії є і видатні особистості, і народні 

маси, що історія має і трансцендентність, і іманентність. Про це, на 

нашу думку, дуже влучно висловився російський письменник Лев 

Толстой у романі-епопеї “Війна і мир”. Він, зокрема, писав: “Для 

человеческого ума недоступна совокупность причин явлений. Но 

потребность отыскивать причины вложена в душу человека. И 

человеческий ум, не вникнувши в бесчисленность и сложность 

условий явлений, из которых каждое отдельно может представляться 

причиною, хватается за первое, самое понятное сближение и 

говорит: вот причина. В исторических событиях (где предметом 

наблюдения суть действия людей) самым первобытным 

сближением представляется воля богов, потом воля тех людей, 

которые стоят на самом видном историческом месте, – 

исторических героев. Но стоит только вникнуть в сущность каждого 

исторического события, то есть в деятельность всей массы людей, 

участвовавших в событии, чтобы убедиться, что воля исторического 

героя не только руководит действиями масс, но и сама постоянно 

руководима… Причин исторического события – нет и не может 

быть кроме единственной причины всех причин. Но есть законы, 

управляющие событиями, отчасти неизвестные, отчасти нащупы-

ваемые нами. Открытие этих законов возможно только тогда, 

когда мы вполне отрешимся от отыскивания причин в воле 

одного человека, точно так же, как открытие законов движения 

планет стало возможным только тогда, когда люди отрешились 

от представления утвержденности земли” [11, 387]. Власне у цьому 

творі великий письменник звернув увагу саме на смисл історії, на 
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роль особи та народних мас в історії, переконливо довів, що будь-

яка війна завжди обертається поразкою для загарбників. 

Кілька слів, які  стосуються розпаду Радянського союзу. Це 

була не тільки воля першого й останнього президента Радянського 

Союзу Михайла Сергійовича Горбачова, але закономірний процес, 

що призвів до руйнування імперії. Не варто заперечувати мудрість 

вищої сили, яка привела до безкровних революцій у країнах 

колишнього СРСР. 

Одним із питань, які не дають спокою історикам філософії, 

зрештою, і багатьом інтелектуалам, є проблема циклічності 

історичних подій, тобто питання про те, чи історія має здатність 

повторюватись. Мабуть не зовсім мав рацію Августин, котрий 

вважаючи помилковим твердження античних істориків про те, 

що історія розвивається циклічно. Погляд на історичні події у 

світі дає змогу побачити окремі повторення історичних явищ. 

К. Маркс у своїй праці “Вісімнадцяте Брюмера Луї Бонапарта” 

писав, що “Геґель десь зауважує, що всі великі всесвітньо-

історичні події і особи появляються так би мовити двічі: він 

забув додати: перший раз як трагедія, другий раз як фарс”. Тут 

можна було б поправити і Геґеля, і Маркса. Адже історія 

засвідчує, що ці події появляються не тільки двічі і не 

завжди як трагедія і фарс. Маркс тут, правда, мав на увазі 

конкретні події історії Франції. Далі він писав: “Люди самі 

роблять свою історію, але вони роблять її не так, як їм спаде на 

думку, при обставинах, що їх не самі вони вибирали, а що 

безпосередньо вже є дані їм й перейшли від минулого. Традиції 

всіх мертвих поколінь тяжіють, як кошмар, над умами живих. І 

якраз тоді, коли люди нібито тільки тим і зайняті, що 

переробляють себе і навколишній світ і створюють щось ще не 

бувале, якраз в такі епохи революційних криз вони боязко 

вдаються до заклинань, викликаючи собі на допомогу духів 

минулого, запозичуючи в них імена, бойові лозунги, костюми, 

щоб у цьому освяченому давниною вбранні, цією запозиченою 

мовою розігрувати нову сцену всесвітньої історії” [8, 113]. Цій 

думці не можна заперечити. Адже стопроцентного повернення 

до минулого не може бути, хоча трапляються історичні особи, 

котрі не хочуть зробити висновок з історії і намагаються 

відновити старе, вже віджиле. Такими можуть бути прагнення 
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відновити імперію, “зібрати землі”, котрі історично їм не 

належали. Історія виразно засвідчила, що жодна з колишніх 

імперій ніколи не відновлювалась. Сюди можна віднести спроби 

оживити ультранаціоналістині, шовіністичні тенденції, які сіють 

розбрат, ворожнечу і ненависть між народами. Історія показала, що 

такі прагнення безперспективні і не мають майбутнього. Жодна 

європейська держава неспроможна довгий час панувати над 

іншими народами. Досить згадати спроби давніх українців 

звоювати болгарів і хорватів: побачимо, що однією із причин 

втрати державності були спроби поборення свободи цих народів. 

Можна навести ще один приклад  польська держава намагалась 

підкорити східні народності, польське військо дійшло аж до 

Москви, а пізніше також на деякий час і Польща втратила свою 

незалежність. Або візьмемо ще війну Польщі проти козаків у 

ХVII ст. Чим закінчилась ця війна, дуже добре висловився 

польський кінорежисер у своєму фільмі “Вогнем і мечем”. 

Завершуючи фільм, він проголошує, що наслідком цієї війни 

скористалася Росія, завоювавши і Україну, і Польщу. В одній із 

приватних розмов польський вчений Януш Кучиньський сказав, 

що, якби Україна і Польща могли тоді порозумітися, вони б 

створили таку державу, яка могла бути однією із потужних у 

Європі. Але у польсько-українських відносинах робляться, на 

нашу думку, спроби зробити висновок з історії. В історії не 

може бути “якби”, а так, “як було”. Історія повинна вчити людей. 

Можна до цього переліку історичних подій додати і те, чим 

завершилася війна Наполеона з Росією, а також напад фашистської 

Німеччини на Радянський Союз. Адже скільки років минуло з того 

часу, але дотепер німецькі платники податків змушені платити 

свої кошти колишнім військовополоненим, робітникам і 

селянам, які працювали у цій країні під час війни. Не будемо 

говорити про післявоєнний поділ Німеччини на НДР і ФРН і 

економічні наслідки цього поділу. 

В історії діє закономірність, згідно з якою явища, що чітко 

зауважуються на первісному етапі розвитку, обов’язково будуть 

розвинені у його пізніших, завершальних фазах у панівні форми. 

Початок у систем, здатних до самоорганізації, завжди взаємодіє 

з кінцем через зіставленість первісної потенціальності із 

завершеною актуальністю. А це означає, що повторюваність 
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історичних подій не є буквальною, бо якщо б було інакше, то 

про розвиток і прогрес не може бути мови. Саме це повинно 

бути в основі політичного мислення про щасливе майбутнє. Так, 

згідно з цією закономірністю “раннього характеру майбутнього” 

багато принципів соціалізму з’являється ще у християнських 

общинах. Адже там проголошувалась ідея рівності і суспільної 

власності. Так само, як колись при вступі у комуністичну партію був 

кандидатський стаж та звернення один до одного словом товариш, 

так само, як бачення комунізму, була думка про утопію майбутнього 

раю та богообраних шляхів до нього. У Стародавній Спарті існував 

закон про землю, якою можна було володіти без права на її 

продаж, але з можливістю її спадкування. Сьогодні подібні 

проблеми із приватизацією землі обговорюються у Верховній 

Раді України. Прототипи радянських колгоспів існували в 

Стародавньому Єгипті. “Кріпаки” не могли самочинно залишати 

свою общину. Вони мали свій наділ, але обробляли і державну 

землю, отримуючи за свою працю натуральну платню. Таких 

прикладів можна навести чимало. 

Цікавою є доповідь професора І.О. Вакарчука [2] при 

врученні йому почесного доктора філософії в Українському 

Вільному Університеті у Мюнхені 8 лютого 2011 року. Свій 

виступ він починає словами Сенеки, який у “Листах до Луцілія” 

писав: “Все минає з тим, аби повернутися”. Ректор говорить, що 

у довколишньому світі спостерігається повторюваність багатьох 

явищ, зумовлених зовнішніми чинниками. Усі ці явища є 

прямим наслідком закону обернених квадратів Ньютона – 

закону, який керує рухом небесних тіл. А це спричинює і 

періодичність багатьох біологічних явищ. Існують ритми і в 

соціальному житті. Професор бере один приклад з моди, де 

повторюються стиль і підходи до його конструювання. Сам 

зовнішній вигляд одягу викликає асоціації, що це вже колись 

було – ми говоримо про стиль “ретро”. Деякі дії та вчинки 

людей чи спільноти людей час до часу нагадують про аналогічні 

явища з минулого; якщо їх зіставити між собою, то вони дуже 

подібні. І.О. Вакарчук пропонує просту математичну модель, яка 

привертає увагу до явища періодичності у нашому житті, в 

якому ми інтуїтивно усвідомлюємо роль того, що називаємо 

пам’яттю. Властивість зберігати і відтворювати інформацію 
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називається пам’яттю. Будь-яке рішення людина приймає, 

керуючись наявною інформацією. Якість цього рішення залежить 

від того, яку кількість інформації прийнято. Чим більшу кількість 

інформації людина використовує, тим якісніше є рішення. Якщо 

кількість інформації досягає певного критичного рівня, то 

відбувається прийняття нехибного рішення, яке реалізується за 

допомогою спрямованих дій і все завершується досягненням 

поставленої мети. 

Можлива ситуація, коли прийняття рішення не обтяжене 

достатньою кількістю інформації, наприклад, завдяки інтуїції чи 

звичайному вгадуванню. Зміна кількості інформації за одиницю 

часу в певний момент дорівнює кількості інформації в той самий 

момент часу плюс накопичена інформація за всю попередню 

історію і плюс кількість втраченої до цього моменту часу 

інформації за різними каналами й механізмами. 

Ті чи ті явища у суспільстві будуть повторюватися. Щоб 

знайти період їхньої повторюваності, потрібно характерний 

масштаб часу збільшити приблизно в шість-сім разів. Цим 

характерним масштабом часу є одна доба, один рік, час 

правління монарха чи час перебування при владі відповідно до 

Конституції, часова відстань між поколіннями. 

Проф. Вакарчук І.О. наводить цікавий приклад, який 

ілюструє циклічність явищ соціального характеру. “Весна народів” 

1848 року відкрила шлях до розвитку національних культур – 

зокрема і української – на території Галичини. Саме в той час лідери 

нашого народу усвідомлено розпочали українізацію всіх сторін і 

ділянок життя. Але своєї мети ця українізація не досягла. Через 70 

років – тобто у 20-х роках минулого століття – в Україні набула 

розвитку друга хвиля українізації. Вона захлинулася в жорстоких 

масових репресіях комуністичного режиму. Третя хвиля українізації 

розпочалася у 90-х роках і триває на початку вже цього – третього – 

тисячоліття. Не відомо, чи через 70 років знову буде потреба в 

черговій українізації. Звичайно, дуже цього не хотілося. Адже 

історія дає людям цим повторенням зрозуміти, що потрібно щось 

робити, щось кардинально змінювати, щоби небажані явища вже не 

повторювались. 

Безперечно, мав рацію С. Кримський, зазначаючи, що історія 

постає феноменом такої ж багатомірності, як і людська присутність у 
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світі. Вона має поступальний, колоподібний, прогресивні, регресивні 

вектори, характеризується становленням свободи, епохами рабства, 

традиціями та інноваціями. Вона нагадує і сувої пророка (де 

багато сліз, відчаю, спраги допомоги вищих сил), і книгу 

мудрості. Історія є біографією духу в звершеннях суду над 

людством чи шляхом до спасіння, і відтворенням людини у формах 

її утилітарної діяльності. І все ж таки історія відрізняється від 

буденності високими смислами та цілями, що ставить людина [7, 

254]. І ніхто не може сказати, що історія, історична свідомість, 

яка і є історіософією, не є вчителькою життя. Неправда, що 

історія нічого не вчить. Однак вона вчить тих, хто хоче з 

користю враховувати досвід минулого. 

Висновки і перспективи подальших розвідок. Філософія 

історії пов’язана передусім з проблемами розвитку і прогресу. 

Розвиток має пряме відношення до прогресу, однак поряд з 

прогресом можна побачити і риси регресу в багатьох відношеннях. 

Цей регрес може мати негативні наслідки суспільного життя. 

Розвиток людськості має складний і багатогранний механізм, з яким 

не можна не рахуватись, якщо не хочемо мати небажані наслідки. 

Не можна дати однозначну відповідь на питання чи історія є 

явищем трансцендентним, чи іманентним явищем. Так само – чи 

історія розвивається лінійно, чи циклічно. Мабуть, та ж історія є 

і іманентною, і трансцендентною. З одного боку люди є 

творцями історії, а з другого – бувають випадки, що від них 

нічого не залежить. Історія розвивається і лінійно, і циклічно. 

Очевидність розвитку і прогресу дає про себе знати в 

економічній перспективі, соціальній, науковій та мистецькій, і, 

водночас очевидно, що історія має здатність повторюватись. 

Правда, це повторення не є буквальним. Воно заховує у собі все 

те позитивне, що було в минулому, і містить у собі наявність 

теперішнього. Інколи це повторення є своєрідною пересторогою 

того негативного, що може відбутися у країнах. 

Серед історико-філософського знання, самої історії є потреба 

аргументації системного підходу до вивчення проблем історіософії, 

діалектичний характер розвитку історичних процесів, позитивна і 

негативна роль особистості і народних мас в історичних подіях 

теперішнього часу, негативна роль національного егоїзму тощо. 
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Залишаються і інші проблеми, які вказують, що вивчення філософії 

історії має і теоретичне, і практичне значення для сьогодення. 
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Захара Игорь. Проблемы историософии в ее общественно-

политическом измерении. Статья посвящена рассмотрению 

историософских проблем, которые относятся к линейности и 

цикличности в истории, имманентности и трансцендентности 

исторических явлений, развития и прогресса в истории. Речь идет 

также об историческом оптимизме и пессимизме, роли личности и 

народных масс в развитии истории.  

Ключевые слова: историософия, историческое сознание, 

линейность и цикличность истории.  
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Zakhara Ihor. The issue of historiosophy in its socio-

political dimension. The article highlights historiosophic issues 

which refer to such dimensions as linear and cyclical view of history, 

immanence and transcendence of historic phenomena, development 

and progress. The article also deals with historic optimism and 

pessimism, the role of an individual and people. 

Keywords: historiosophy, historic consciousness, linear and 

cyclical view of history. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІКИ ЗДОРОВ’Я 

 
У сучасну пору надзвичайної актуальності набуває проблема 

здоров’я, оскільки темпи зростання матеріально-технічної бази 
суспільства позитивно позначаються на добробуті населення, але 
водночас розмиваються межі дозволеного у виборі молоддю 
способу життя, моральних ідеалів, дозвілля. Виховання у молоді 
мотивації на здоровий спосіб життя треба здійснювати через 
формування в суспільстві й у кожного індивіда відповідних 
механізмів здоров’язберігаючої культури. 

Ключові слова: здоров’я, спосіб життя, моральні ідеали, 
дозвілля, здоров’язберігаюча культура, мотивація, вибір. 

 

Ця публікація започатковує низку статей про філософські 

аспекти педагогіки здоров’я та її впровадження до сімейної і 

шкільної практики.  

 

Постановка проблеми. Показник здоров’я нації – це стан 

здоров’я дітей та молоді, який є однією з характеристик соціально-

економічного, морального та культурного розвитку суспільства. 

Збереження і зміцнення здоров’я, а не тільки боротьба з хворобами, 

стає, за визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я 

(ВООЗ), завданням особливої ваги для населення. Його розв’язання 

повинно здійснюватися через здоров’язберігаючу культуру та 

формування в суспільстві, у кожного індивіда мотиваційних 

механізмів здорового способу життя. Серед важливих факторів 

розв’язання актуальних завдань збереження здоров’я громадян є 

формування на різних (ретельно починаючи з ранніх) етапах 

розвитку особистості життєвого пріоритету здоров’я, виховання у 

молоді мотивації на  здоровий спосіб життя, уміння використовувати  
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набуті знання у повсякденній діяльності. Для реалізації цих 

завдань треба максимально розвивати культуру, спрямовану на 

охорону і зберігання здоров’я – здоров’язберігаючу культуру – і 

водночас активно залучати до цієї справи кожну українську людину, 

особливо уважно дбати про дітей, привчаючи їх шанобливо стави-

тись до здоров’я. Воно безпосередньо залежить від єдності навчання 

та виховання, тому особливо злободенним є формування здоров’я-

зберігаючої парадигми у педагогічній діяльності. На жаль, у школах 

(загалом у навчальних закладах) педагогічна практика дуже часто 

розходиться з педагогічною теорією, що є доказом слабкої орієнтації 

на утвердження в суспільстві здоров’язберігаючої культури.  

Завдяки засобам масової інформації, Інтернету, новітнім 

технологіям сучасна людина має чималі знання про здоров’я та 

засоби його підтримки. Однак ці знання зазвичай неповні, фраг-

ментарні і почасти суперечливі. Тому постає потреба розробки 

цілісної системи здоров’яутворюючої освіти з чіткою структурою 

та завданням стати базовою у збереженні та зміцненні здоров’я 

кожної особистості. Педагогіка здоров’я як важливий напрям науки 

і практики активно розвивається і стає все більш затребуваною. Її 

теоретичними висновками і практичним досвідом треба озброїти 

широкі верстви населення, передусім батьків, педагогів, вихователів 

усіх категорій.  

Аналіз літератури з філософських і педагогічних проблем, 

а також спеціальних соціологічних досліджень, свідчить, що 

дітям шкільного віку приділяється недостатня увага як у сім’ї, 

так і з боку медичних установ, у дітей погіршується стан здоров’я: 

зростає кількість хронічних захворювань, знижуються показники 

фізіологічного та психічного розвитку. Л.Е. Безматерних, всебічно 

дослідивши проблему, наводить у публікації “Діагностична 

ефективність методів кількісної оцінки індивідуального здоров’я” 

переконливі висновки про важливість копіткої уваги до кожного 

школяра, привчаючи його до здорового способу життя [3]. Ту 

ж проблему досліджувала Л.Н. Єлізарова і в публікації “Оздоровча 

робота у початковій школі” не лише виклала теоретичні засади цієї 

діяльності, але й подала конкретні методичні рекомендації, 

“засновані на гуманізмі сучасної педагогіки” [7, 82]. 

Для підліткового віку характерне наслідування поведінки 

дорослих, особливо авторитетних для них осіб. Цим значною 
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мірою пояснюється те, що серед неповнолітніх швидко поширю-

ються шкідливі звички: паління, вживання алкоголю, токсикоманія, 

наркоманія тощо. Для розв’язання цих проблем також потрібне 

удосконалення системи освіти, пошук нових педагогічних методів, 

щоб сприяти збереженню здоров’я дітей, формуванню у них 

навичок здорового способу життя. Виховні заходи треба провадити 

так, щоб учні обирали для наслідування гідні приклади, щоб 

розуміли, що цигарка в роті аж ніяк не доводить дорослу 

самостійність людини, а змагання у пиятиці “хто може більше 

випити” не лише свідчить про хибне розуміння цінностей, але й 

трагічно позначається на здоров’ї.  

За редакцією А.І. Конончук у Ніжині надруковані “Актуальні 

проблеми формування здорового способу життя учнівської та 

студентської молоді: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції”, де сконцентровано теоретичні і практичні досягнення 

сучасної педагогічної думки України. Зокрема, там наголошено, що 

“педагогічна громадськість України свідома своєї відповідальної 

місії у вихованні гідних і здорових громадян нашої суверенної 

держави” [1, 21].  

Серед визначень, термінів та понять, які використовуються в 

Україні для окреслення діяльності, пов’язаної зі збереженням 

здоров’я дітей та молоді, найчастіше трапляються такі: “валеологія”, 

“формування здорового способу життя”, “культура здоров’я”, 

“санологія” та ін. Зокрема, проблеми формування здорового способу 

життя, валеологічного виховання та збереження здоров’я ґрунтовно 

відображені у наукових дослідженнях українських учених 

Г. Апанасенка, М. Віленського, В. Горащука, В. Колбанова, 

В. Оржеховської, Л. Сущенко, А. Цьося та ін. Окремі аспекти 

здоров’язбереження розглядалися вітчизняними педагогами, філосо-

фами, психологами (Т. Бойченко, С. Волкова, С. Кириленко, 

В. Климова, О. Савченко). У працях І. Беха, І. Брехмана, М. Гриньо-

вої, Л. Жаліло, І. Муравова, В. Скуміна висвітлено різні підходи 

до сутності здоров’я та його складових. 

Мета статті: з’ясувати філософські і теоретико-методоло-

гічні особливості педагогіки здоров’я як окремої педагогічної 

субдисципліни.  

Усвідомлення проблеми здоров’я людини та нації загалом 

як важливої складової соціально-економічного, політичного, 
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культурного розвитку держави зумовило актуальність її теоретичної 

і практичної розробки, необхідність розгортання відповідних 

наукових досліджень, напрацювання нових методологічних підходів 

до формування, збереження, зміцнення та охорони здоров’я кожної 

особистості.  

Серед перших дослідників, які почали теоретично обґрун-

товувати загальні положення про механізми здоров’я та способи, 

що впливають на його формування у сучасному розумінні цієї 

проблеми, були вітчизняні медики С. Павленко та С. Олійник. 

Вони започаткували новий напрям досліджень – санологію, 

визначивши її як окрему науку про протидію організму хворобі, 

що базується на вивченні саногенезу кожного організму [10]. Тут 

саногенез розглядається як динамічний комплекс пристосувальних 

механізмів та реакцій, зумовлених дією надзвичайного збудника, 

тобто це механізми, які зміцнюють і підтримують здоров’я людини. 

Досліджувалися лише медичні аспекти захисних механізмів 

одного етапу: “передхвороба – хвороба – одужання”. Подальші 

дослідження засвідчили, що механізми саногенезу характерні і 

для здорової людини, а це потребує міждисциплінарного підходу до 

вивчення здоров’я. Воно постає гармонійною єдністю біологічних 

та соціальних якостей, що визначають стан людини. Тепер 

санологічні дослідження проводяться у річищі соціальної гігієни 

та медичної валеології.  

Теоретичні дослідження російського вченого І. Брахмана у 

80-х рр. ХХ ст. фактично сформували валеологію як окрему 

галузь науки. Він дав їй таке визначення: “валеологія – наука 

про шляхи та способи формування, збереження і зміцнення 

здоров’я людини в конкретних умовах життєдіяльності” [4, 6]. 

Об’єктом валеологічних досліджень є індивідуальне здоров’я 

практично здорової людини, що залишається поза увагою 

профілактичної медицини, оскільки остання концентрується на 

хворих людях. Крім того, валеологія використовує функціональні 

резерви людського організму для збереження здоров’я через 

залучення особистості до здорового способу життя. В.Г. Грибан 

доводить, що на теоретико-методологічному рівні валеологія 

розглядає здоров’я людини як самостійну соціально-біологічну 

категорію, яка може бути кількісно та якісно охарактеризована 

певними показниками, нею можна керувати – формувати, 
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зберігати і зміцнювати [6, 38]. З точки зору педагогіки, валеологія – 

це наука, що акцентує увагу на валеологічному вихованні школярів: 

прищепленні елементарних гігієнічних навичок, формуванні 

навичок здорового способу життя, профілактиці різних захворювань, 

оздоровлення тощо.  

У сучасних дослідженнях часто трапляються терміни 

“валеологічна освіта” та “валеологічна педагогіка”. Л. Татарнікова 

слушно твердить, що валеологічна освіта – це процес розвитку 

саморегуляції, саморефлексії особистості, який базується на 

індивідуальній філософії здоров’я, де поєднуються вітальний, 

інтелектуальний та соціальний рівні людини. Валеологічна освіта 

спрямовується на виховання індивідуальної потреби у веденні 

здорового способу життя. Валеологічна педагогіка – це галузь 

знань про формування здоров’я учнів педагогічними засобами, а 

її головним критерієм є ненанесення шкоди здоров’ю учня.  

Важливо наголосити, що на сучасному етапі розвитку ідей 

формування здорового способу життя виокремилися три напрями: 

філософсько-соціологічний, медико-біологічний, психолого-педаго-

гічний. Науковці неоднозначно інтерпретують поняття “здоровий 

спосіб життя” та, відповідно, визначають його основні завдання. 

Так, згідно з філософсько-соціологічним напрямом, здоровий 

спосіб життя – це об’єктивна потреба сучасного суспільного життя, 

що є показником культури та соціальної політики суспільства. 

Зокрема, це успішно довела кандидатська дисертація В.М. Копи 

“Соціальна цінність модусу здоров’я”, захищена у 2006 році [8].  

У медико-біологічних дослідженнях здоровий спосіб життя 

трактується як комплекс оздоровлювальних та профілактичних 

заходів, що забезпечують гармонійний розвиток особистості, її 

працездатність, сприяють зміцненню здоров’я. Тут  маємо великий 

внесок видатного вітчизняного вченого-медика М.М. Амосова.  

Психолого-педагогічний напрям визнає, що здоровий 

спосіб життя – це спосіб життєдіяльності людини, метою якого є 

формування, збереження і зміцнення здоров’я. У формуванні 

здорового способу життя важливим чинником є мотивація 

особистості, її психологічна установка на збереження здоров’я. Тут 

поширена думка, що для мотивації будь-якої форми поведінки 

необхідне дотримання двох умов: а) мета дій повинна відповідати 

витраченим на неї зусиллям і б) бути досяжною. В.А Ананьев 
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дійшов висновку, що виокремлюється принаймні чотири фактори, 

суттєві для мотивації здорового стилю життя: 

1) знання того, які форми поведінки сприяють особистісному 

благополуччю і чому; 

2) бажання бути господарем свого життя, віра в те, що 

здорова поведінка насправді дасть позитивні результати; 

3) позитивне ставлення до життя – погляд на життя як на 

свято, яким потрібно насолоджуватися; 

4) розвинене почуття самоповаги, усвідомлення того, що 

людина гідна насолоджуватися всім найкращим, що може 

запропонувати життя [2, 15]. 

У навчально-виховному процесі формування здорового 

способу життя школярів передбачено, що вони повинні знати 

режим навчання та відпочинку, правила харчування, особистої 

гігієни, регулярного виконання фізичних вправ з метою вироб-

лення оптимального рухового режиму, а також усвідомлення 

шкідливості вживання наркотиків, алкоголю, тютюну. 

Водночас в освітніх документах, підписаних міністрами 

освіти країн Європейського Союзу у 1989 р., виховання здорового 

способу життя розглядається як процес, скерований на формування 

такої особистості, яка могла б здійснювати усвідомлені дії стосовно 

власного здоров’я [12, 49]. Цей процес триває упродовж усього 

життя людини, а саме доти, доки вона здатна розвиватися відповідно 

до своїх знань, життєвих вартостей, змінювати своє ставлення до 

себе, людей і світу, здобувати нові знання та уміння. 

Як правило, цей процес не можна чітко спланувати й 

організувати з точки зору навчально-виховної діяльності. Адже 

прагнення людини до здорового способу життя інколи виникає 

спонтанно. Часто воно викликане прикрими наслідками нездорового 

способу життя: втрата фізичних чи психічних кондицій, дисфункція 

організму тощо.  

Виховання здорового способу життя покладено на такі 

суспільні інституції: родина, дошкільні установи, школи, вищі 

навчальні заклади, громадські, релігійні, освітні, спортивні та 

інші організації. На думку В. Скуміна, культура здоров’я – “це 

фундаментальна наука про людину і її здоров’я, інтегральна 

галузь знання, що розробляє й розв’язує теоретичні та практичні 

завдання гармонійного розвитку духовних, психічних і фізичних 
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сил людини, її оптимальної біосоціальної адаптації і створення 

здорового середовища життя” [11, 16]. Тому формування культури 

здоров’я особистості становить важливу складову формування 

культури людини загалом, оскільки відображає рівень її інтелек-

туального, фізичного й духовного розвитку. 

На думку вітчизняного дослідника В. Горащука, культура 

здоров’я особистості – це “важливий складовий компонент її 

загальної культури, зумовлений матеріальним і духовним 

середовищем життєдіяльності суспільства, що виражається у 

системі цінностей, знань, потреб, умінь і навичок щодо формування, 

збереження й зміцнення її здоров’я” [5, 22]. Культура здоров’я 

зорієнтована гуманістично і виявляється у правильному ставленні 

особистості до себе, до інших людей, а також у гармонійному 

спілкуванні з довкіллям.  

Теоретичний аналіз значного масиву літератури з проблем 

збереження здоров’я уможливлює констатувати фрагментарність 

уваги науковців саме до педагогічної складової охорони й 

збереження здоров’я, що є домінантною в процесі формування 

цілісної системи здоров’язбереження.  

Упродовж останніх десятиліть у зарубіжній науці найуживані-

шим терміном є: “health education” (виховання здоров’я), де 

виховання вживається у широкому значенні і об’єднує низку дій та 

процесів, що сприяють вихованню й навчанню здоров’я як окремих 

індивідів, так і груп людей протягом усього життя; “навчання 

здоров’я” включає у себе систему знань з таких суміжних наук, як 

медицина, соціологія, психологія, педагогіка тощо; “санітарно-

гігієнічна освіта” передбачає навчально-виховну діяльність, а також 

популяризацію знань про здоров’я, особливо через профілактично-

гігієнічні заходи. Констатуємо: у більшості зарубіжних дефініцій 

стосовно парадигми здоров’яутворюючої діяльності наявні категорії 

педагогіки освіта і виховання, що фактично означає індоктринацію 

вищезгаданих субдисциплін у педагогічну науку, в тому числі в її 

теоретико-методологічну, концептуальну та методичну складові.  

Наголошуємо, що виховання здоров’я – це сукупність дій, 

завдяки яким людина може навчитися дбати про власне здоров’я 

та здоров’я суспільства, у якому вона живе, через усвідомлення 

факту, що фізичне і суспільне середовище, а також здоровий 

спосіб і стиль життя – головна запорука нашого здоров’я. 
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Але треба розмежовувати сферу педагогіки здоров’я та 

виховання здоров’я. Виховання здоров’я – це здебільшого 

практична діяльність, яка здійснюється багатьма суб’єктами; 

вона опирається на доробок багатьох наук, головною з яких є 

педагогіка, і становить її теоретичну основу. Педагогіка здоров’я 

є складовою педагогіки із власною теорією навчання про 

здоров’я та теорією виховання для здоров’я. Педагогіка здоров’я 

ставить собі за мету дати об’єктивну оцінку дійсності з точки зору 

її потенціалу здоров’я, методів навчання, умінь, що сприяють 

здоровому життю. Крім того, педагогіка здоров’я прагне за 

допомогою знань, навчити людей необхідної поведінки, дій, 

технік та процедур для збереження і зміцнення здоров’я, а також 

дати мотивацію до здоров’язберігаючої поведінки як для осіб, що 

потребують профілактики здоров’я, так і для тих, що хочуть 

поліпшити його якість. 

Педагогіка здоров’я має типові для загальної педагогіки 

методологічні й методичні критерії. Водночас вона активно 

використовує ті методи, що притаманні суміжним наукам 

(природничим, соціологічним і т.д.). Педагогіка здоров’я займається 

всіма категоріями людей – від народження й до старості, а її 

складовими є суміжні науки, зокрема, валеологія, санологія, 

санітарна освіта, гігієнічне та фізичне виховання тощо. Вона 

спрямована на підвищення рівня грамотності та освіченості 

щодо зміцнення здоров’я людей різних вікових груп, на 

підвищення рівня знань і розвитку життєвих навичок, які 

сприяють збереженню індивідуального та суспільного здоров’я.  

Однак завданням педагогіки здоров’я є не тільки передача 

інформації, але й зміцнення мотивації, навичок та впевненості 

(власної ефективності), необхідних для застосування заходів 

щодо поліпшення здоров’я. Вона включає в себе також передачу 

інформації щодо основних соціальних, економічних і екологічних 

умов, які впливають на здоров’я, індивідуальних чинників ризику, 

пропаганду здорового способу життя та ін.  

Важливо наголосити, що традиційна освіта та професійна 

підготовка з питань збереження і зміцнення здоров’я значною 

мірою фокусується на проблемі підвищення компетенції учнів, 

формування навичок, що допомагають адаптуватися до змін у 
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сучасному суспільстві, генерування нових знань, підвищення 

власної продуктивності.  

Загалом, педагогіка здоров’я включає у себе велику низку дій 

та процесів, які сприяють вихованню й навчанню здоров’я як 

окремих індивідів, так і груп людей упродовж усього життя. 

Важливим елементом цієї концепції є застосування цілісного 

підходу до розуміння здоров’я людини, що складається з кількох 

взаємозалежних компонентів (фізичне, психічне, духовне, 

сексуальне, емоційне здоров’я) та передбачає заходи, завдяки яким 

люди можуть учитися дбати про здоров’я власне і суспільства.  

Важливим компонентом у структурі педагогіки здоров’я є 

також співпраця з батьками. Саме в родинному колі дитина 

здобуває перші уміння та навички, що сприятимуть її доброму 

самопочуттю, формуватимуть її життєві пріоритети. Батьки є 

головним “трансфером” у застосуванні дитиною набутих знань і 

вмінь у школі та щоденному житті.  

У контексті сімейного виховання педагогіку здоров’я 

розглядають з точки зору дітей та молоді. На наш погляд, її треба 

розглядати значно ширше. 

 Педагогіка здоров’я є цілісним процесом, що триває 

упродовж усього життя та стосується усіх членів родини, оскільки 

у своєму життєвому циклі охоплює всі фази сімейного життя. На 

думку польської дослідниці М. Земської, сімейне життя кожної 

людини складається з шести основних фаз: первісна подружня, три 

батьківські фази (з дитиною дошкільного, шкільного та підлітково-

го віку), вторинна подружня (після досягнення дітьми самостій-

ності) та подружня пенсійна [13, 72]. Відповідно до цього, 

проявляються нові завдання, ролі, ситуації, а також проблеми, 

пов’язані зі здоров’ям, до розв’язання яких повинні бути готові усі 

члени родини;  

 педагогіка здоров’я тісно пов’язана з усіма функціями сім’ї: 

опікунською, соціальною, емоційною, економічною, рекреаційною. 

Тобто існують невидимі зв’язки між переконаннями й настановами 

щодо збереження здоров’я та поведінкою і ставленням різних членів 

родини до власного здоров’я та здоров’я навколишніх; 

 на процес педагогіки здоров’я та його корекцію значно 

впливають зовнішні суспільно-економічні й культурні чинники, а 
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також відносини родини з іншими соціальними інституціями 

(дитсадки, школи, місця роботи, осередки охорони здоров’я та ін.). 

 не можна забувати, що завдання та мета у системі 

педагогіки здоров’я постійно змінюються. Насамперед це 

пояснюється фізіологічним та психологічним розвитком дитини – 

від функції догляду та опіки немовляти до підтримки й супроводу 

дитини у пошуках власної ідентичності, стилю життя у підлітковому 

та юнацькому періодах. 

Отже, педагогіка здоров’я передбачає формування в учнів 

таких основних компетенцій: 

 належна поведінка, що сприяє зміцненню здоров’я, та 

ознайомлення з негативними наслідками шкідливих звичок, які 

шкодять власному здоров’ю і здоров’ю інших; 

 навички, необхідні для практичної діяльності, що допомо-

жуть у подоланні індивідуальних або колективних проблем, 

пов’язаних зі здоров’ям; 

 необхідні знання, погляди, переконання і цінності, що 

допоможуть учням використовувати набутий досвід у процесі 

моделювання власних майбутніх здоров’язберігаючих дій, пов’яза-

них з адаптацією до нових реалій життя. 

Для ефективного впровадження основних положень 

педагогіки здоров’я до навчально-виховного процесу школи 

необхідним є призначення шкільного координатора – вчителя, 

зацікавленого у виконанні такої програми. До його обов’язків 

входить ініціювання діяльності щодо пропагування педагогіки 

здоров’я у школі, координація та реалізація завдань педагогіки 

здоров’я у рамках різних шкільних предметів та позакласних заходів, 

співпраця з медичним персоналом, адміністрацією, батьками, 

позашкільними організаціями з метою підтримки здоров’я учнів, 

організація курсів, лекцій, занять для підвищення кваліфікаційного 

рівня педагогів, іншими працівниками школи тощо. 

У висновку наголосимо, що педагогіка здоров’я покликана 

сформувати цілісну систему здоров’язбереження кожної особис-

тості, навчити критично мислити, розв’язувати проблеми і приймати 

самостійні рішення. Учні, які отримують базові навички здорового 

способу життя, беруть активну участь у діяльності школи, що 

керується завданнями педагогіки здоров’я, підтримують здоровий 
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спосіб життя не тільки під час навчання у школі, але й протягом 

усього життя. 

Перспективним у подальшому дослідженні є з’ясування 

специфіки пропаганди і поширення методів педагогіки здоров’я 

серед різних соціальних верств України.  
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Лукьянченко Николай. Теоретические основы педагогики 

здоровья. В настоящее время обретает чрезвычайную актуальность 

проблема здоровья, поскольку темпы роста материально-техни-

ческой базы общества положительно сказываются на благо-

состоянии населения, но одновременно размываются границы 

дозволенного в выборе молодежью образа жизни, моральных 

идеалов досуга. Воспитание у молодежи мотивации на здоровый 

образ жизни необходимо осуществлять через формирование в 

обществе и у каждого индивида соответствующих механизмов 

здоровьесохраняющей культуры.  

Ключевые слова: здоровье, образ жизни, моральные идеалы, 

досуг, здоровьесохраняющая культура, мотивация, выбор.  

 

Lukyanchenko Mykola. Theoretical basis of the health 

theory of education. Nowadays the issue of health is very topical as 

the increase of material and technical base of the society positively 

influences the well-being of the population, however, at the same 

time, the youth do not vividly realize the limits of the allowed 

choices of way of life, moral ideals and leisure. Educating in youth 

the motivation for healthy way of life should be provided through the 

formation in the society and in every individual an appropriate 

mechanism of health care culture.  

Keywords: health, way of life, moral ideals, leisure, health care 

culture, motivation, choice.  
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ФЕНОМЕН ЛІКАРЯ В АНТИЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ 

 
У статті аналізується медична діяльність та філософська 

творчість видатних лікарів-філософів античності. На прикладі 
Гіппократа доведено, що методологічною основою висвітлення 
феномену лікаря у філософії слугує особистісна парадигма. 
Зроблено висновок, що основою науково-практичної діяльності 
лікарів-філософів є реалізована потреба філософського погляду на 
предмет медицини, що виявляє себе через утвердження специфіч-
ного способу мислення в медицині. 

Ключові слова: лікар-філософ, медична діяльність, антична 
філософія, “техне”, спосіб мислення, особистісна парадигма. 

 

Постановка проблеми. Вивчаючи історію філософії, не 

можна не звернути увагу на той факт, що серед видатних і знаних 

філософів є чимало тих, хто поєднував плідну працю в галузі 

філософії з практичною медичною діяльністю. Що спонукало 

лікарів ставати філософами? Це перше питання, яке постає перед 

дослідником. І друге, але не менш важливе, укорінене в 

історикофілософському контексті його дослідження, – як заняття 

медициною впливали на зміст філософської творчості цих 

мислителів? Чи існує зв’язок, або, можливо, перегук ідей, що 

формувалися в одній галузі знань, з тими, що виникали в іншій. 

Пошук відповідей на ці питання актуалізований тими змінами, що 

відбуваються в методології сучасної науки, медицини зокрема, і 

посиленням уваги до антропологічного її виміру. 

Звернення до античності у цьому разі не є просто даниною 

далекому минулому. Унікальність та, певною мірою, непереверше-

ність античної культури у всіх її виявах поставала предметом 

дослідницьких розвідок неодноразово. І кожне таке звернення  
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додавало щось нове до вже начебто знаного. І давня мудрість 

неначе оживала знову і знову, і надихала нас, “технізованих 

творців” сьогодення, потребою осягнення витоків у їхній 

невмирущій значимості, в утаємниченій прихованості смислів, 

розгортання яких надавало животворної сили новим відкриттям, 

уможливлювало збагнути незбагненне. Як важко, наприклад, 

збагнути невмирущість “Клятви Гіппократа”, що вже впродовж 

понад двох тисячоліть постає основою етичної складової медичної 

діяльності за наявності численних етичних учень, створених на 

різноманітних світоглядних засадах. Або ж тривале панування 

Галенового мислення в медицині, що впродовж півтора тисячоліття 

спрямовувало теоретичну і практичну діяльність європейських 

лікарів. Гіппократ та Гален – дві найбільш визначні постаті в 

медицині античності. Кожен з них – унікальна особистість. 

Належать вони різним епохам у розвитку античної культури. А 

поєднує їх переконання у тому, що лікар одночасно повинен 

бути філософом. 

Актуальність вивчення “способів буття” філософії в медицині, 

а медицини у філософії має передовсім практичні витоки. У 

сучасній медицині усе більшого поширення набуває застосування 

технічних засобів діагностики та лікування хворих. Використання в 

медичному процесі комп’ютерної діагностики, наприклад, 

сприяє виявленню захворювань вже на їх ранніх стадіях. 

Реальністю сучасної медицини стало дистанційне управління 

складними операціями із залученням видатних фахівців тієї чи 

тієї галузі медицини, котрі перебувають на значній відстані від 

місця проведення операції, керують нею і при необхідності 

вносять корективи у її плин. Ці та багато інших фактів свідчать 

про те, що технічні засоби діагностики та лікування стали 

посередньою ланкою між лікарем та пацієнтом у здійсненні 

медичної діяльності. І саме цей факт засвідчує певне дистанціювання 

між суб’єктами медичної діяльності, що почасти стає перепоною для 

повноцінного осягнення сутності патологічного процесу та для 

здійснення лікування не окремої хвороби, а саме цього хворого. 

Проблема повноцінного спілкування суб’єктів медичного процесу 

постала як предмет осмислення філософії та методології 

медицини у просторі вітчизняних досліджень у радянські часи. 

Обмеженість її з’ясування була пов’язана з пануванням “єдино 
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правильної методології”. Зняття цього питання сприяє серйозному 

осмисленню проблеми в контексті розкриття феномену лікарів у 

філософії. Тому звернення до витоків медичної діяльності та 

філософської творчості дає можливість не лише витримати 

історичний контекст, але й сприяти виявленню специфіки 

розвитку цієї проблеми в сучасних умовах, пошуку альтернатив 

процесу технологізації життєвого простору сучасної людини. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загалом тема 

цієї статті належить до числа малодосліджених. Тому опертям 

нашого дослідження слугували різноманітні джерела, котрі хоч 

частково виявляли зацікавлення авторів певними аспектами 

теми. Передовсім допомагало звернення до праць класиків 

античної філософії та медицини Гіппократа [8], [9], Галена, 

Платона [14], Аристотеля [2] та ін. Так, праці Гіппократа [див.: 

8; 9] та Галена допомагають зрозуміти як рівень досягнень 

античної медицини в їхньому теоретичному та практичному 

вияві, так і ступінь їхніх філософських зацікавлень. Філософська 

творчість Платона та Аристотеля сприяла розумінню характеру 

впливу теоретичних і практичних здобутків Гіппократа на античну 

філософію загалом та актуалізацію осмислення медичних питань у 

їхніх працях зокрема. Дослідницькі розвідки істориків медицини – 

Г. Глязера [7], Л. Меньє, С.А. Верхатського, П.Ю. Заблудовського, 

Б.Д. Петрова, в яких окреслені специфічні риси медичної 

діяльності Гіппократа та Галена, сприяли вияву сучасних підходів 

до розуміння способів мислення цих античних лікарів-філософів. 

Заглибленню у проблематику феномену лікаря в античній філософії 

сприяло також осмислення специфіки античної філософії, 

представленої у працях сучасних дослідників П. Адо [1], 

О. Лосєва [13], М. Бахтіна [5], В. Віндельбанда, М. Мамардашвілі, 

В. Асмуса [3], А. Богомолова [4], Ф. Кессиді, А. Чанишева [16] та 

ін. Але жоден із цих авторів не залучає в коло своїх досліджень 

питання взаємозв’язку античної філософії та медицини, а також не 

виявляє спеціального інтересу до характеру діяльності лікарів-

філософів. 

Стосовно останніх публікацій, що найближче торкаються 

досліджуваної нами теми, то треба назвати працю С.Я. Чікіна 

“Врачи-философы” (М., 1990) [17]. Зміст цього дослідження 

свідчить, що автор поставив завдання окреслити діяльність лікарів-
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філософів різних історичних епох, показуючи передовсім вплив 

філософії на їхній світогляд. Це стосується характеристики 

діяльності й античних лікарів-філософів. Поза увагою автора 

залишається важливий блок питань, пов’язаних із впливом 

медичних ідей та досліджень на філософську творчість самих 

лікарів-філософів та філософію свого часу взагалі. 

Найбільш вагомим опертям нашого дослідження стала праця 

німецького автора В. Йегера “Пайдейя. Воспитание античного 

грека (эпоха воспитательных систем)” (М., 1997) [12], в якій автор 

характеризує діяльність лікарів та філософів у межах створених 

греками систем суспільного виховання під назвою Пайдейя. При 

цьому В. Йегер виділяє спільні риси цієї діяльності та 

специфічні сфери впливу на виховання людини. Сферою впливу 

медицини є тіло, а філософії – душа. Їхньою спільною метою є 

формування навичок такого способу життя грека, який сприяв 

би здоров’ю тіла та душі. Осмислення феномену лікаря у 

філософії не є предметом дослідження В. Йегера. 

Метою цієї статті є спроба осмислити феномен лікаря в 

античній філософії з погляду вияву методологічного значення 

особистісної складової у медичній діяльності та у філософській 

творчості. Коло завдань обмежене обсягом статті та окреслене 

прагненням хоча б частково дати відповідь на питання про 

специфіку взаємодії медичної та філософської складової у 

творчій діяльності видатних філософів-медиків античності, зокрема 

Гіппократа. З огляду на це об’єктом дослідження є методологічні 

основи взаємодії філософії та медицини, предметом – осмислення 

феномену лікаря в античній філософії. 

Шанобливе ставлення давніх греків до лікарів зумовлене 

декількома факторами. По-перше, предметним самовизначенням 

медицини як незалежної науки та її місцем у системі грецької 

культури. По-друге, усвідомленням грецькою культурою важливості 

розвитку не тільки духовних здатностей людини, але й тілесних. По-

третє, високою моральністю, освіченістю та професійною 

самовідданістю самих лікарів. І цей особистісний вимір буття 

медицини в античному суспільстві яскраво відображав суть того 

світогляду, що складався в процесі становлення античної культури 

та набув своєї визначеності в класичний період. В. Йєгер основні 

риси цього світогляду характеризує так: “Три тілесні чесноти – 
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здоров’я, силу і красу – Платон співвідносить з чеснотами душі – 

хоробрістю, благочестям, помірністю і справедливістю. Всі вони 

рівною мірою визначають симетрію всесвіту. Дієта у тому сенсі, як 

її розуміли грецькі лікарі та гімнасти, була чимось одухотвореним. 

Вона вимагала від людини строгого дотримання здорової гармонії 

всіх внутрішніх сил. Якщо гармонія є суттю здоров’я і всякої 

фізичної досконалості, то поняття “здорового” поширюється і 

стає всеохопним, застосовуваним до світу в цілому, до всього 

живого. Бо в будь-якій сфері здоров’я, рівність і гармонія 

породжує добро і справедливість, тоді як люба плеолексія 

(перевага однієї якоїсь риси) руйнує гармонію і породжує 

хворобу. Грецька медицина була водночас коренем і плодом цього 

світогляду. Незважаючи на індивідуальні риси, притаманні грекам 

різних племен та й окремим людям, цей близький до медицини 

світогляд був притаманний усім. Медицина посіла таке важливе 

місце у грецькій культурі тому, що, базуючись на безпосередньому 

досвіді у вивченні людини, вона найближче підійшла до відкриття 

нездоланного прагнення грецької культури до гармонії. У високому 

сенсі слова можна сказати, що грецький ідеал освіти був також 

ідеалом здоров’я” [12, 47]. 

Але шлях формування такого ідеалу здоров’я був 

тривалим і непростим. Міркування про стан і характер первісної 

медицини не вирізняються значним розмаїттям. Вивчення джерел 

давньогрецької медицини, а також праць відомих істориків 

медицини, переконують у тому, що “в медичному мисленні 

первісної людини поєднуються містика, віра в духів і розумні 

дії” [7, 12]. Через обставину, що центральною постаттю 

первісної медицини був лікар-жрець, С. Цвейг намагається 

показати, що “від початку часів… явище хвороби було пов’язане 

з релігійним почуттям”… Роздуми про методи боротьби за 

здоров’я приводять мислителя до думки, що це була не боротьба 

з хворобою, а боротьба за бога. І тому “усяка медицина на землі 

починається як теологія, як магія, культ, ритуал, як душевна 

напруга людини проти посланого Богом випробовування. 

Тілесному випробовуванню протиставляється не технічний, а 

релігійний акт” [15, 18 – 19]. Питання про походження знань про 

бога автор не ставить, але переконливо стверджує, що “лікарська 

наука у своїх витоках невідривна від науки про бога, медицина і 
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богослов’я складають спочатку одне тіло й одну душу” [15, 19]. 

Так підкреслюється переважно духовний характер ставлення до 

хвороби з боку хворого та з боку лікаря-жерця, а також характер 

стосунків між суб’єктами медичного процесу, опосередкованою 

ланкою яких постає бог. 

Накопичення скепсису стосовно язичницьких вірувань в 

античному суспільстві, з одного боку, породжувало критику 

політеїзму, з іншого – зміцнювало основи філософських знань, 

розвиток яких сприяв зростанню культури мислення греків, 

предметному оформленню окремих наук, зокрема виникненню 

наукової медицини. 

Першим серед видатних лікарів античності та фундатором 

наукової медицини історики медицини вважають Гіппократа, 

який жив між 459 і 377 рр. до н.е. і походив з уславленої в давній 

Греції Коської школи. Народився і зростав у медичній сім’ї. 

Батько його Геракліт був лікар, походив із стародавнього роду 

асклепіадів, мати – акушерка Фенарета. Спочатку Гіппократ був 

лікарем і жерцем. У ті далекі часи це було закономірним 

явищем. Але Гіппократ був першим, хто розділив ці два види 

діяльності. І це стало не лише важливим кроком на шляху 

формування предметного поля медичної діяльності, але й 

необхідною умовою подальшого піднесення лікаря-філософа. 

Гіппократ закликав ретельно відстежувати надбання 

первісної медицини, зберігати накопичені з давніх часів скарби 

медичного досвіду, не нехтувати усім тим, що є гарантом 

надійності та безсумнівності, бо медицина з давнини, має все – 

вихідну точку і подальші шляхи, потрібно тільки користуватися 

ними і продовжувати дослідження. “Але хто нехтує всім тим, що 

виправдало себе з давнини і хоче вести дослідження тільки 

іншим способом, – вважав Гіппократ, – той хибить сам і 

обманює інших” [7, 12]. 

В. Йєгер робить припущення про значний вплив більш 

високої іонійської цивілізації і науки на медицину. “Лікарі 

існували завжди і всюди, але свідомий підхід греків до 

лікарського мистецтва виник тільки під впливом іонійської 

натурфілософії”. Порівнюючи розвинуту ще в III тис. до н.е. 

єгипетську медицину, яка попри свої емпіричні досягнення не 

стала наукою, з грецькою, дослідник підкреслює, що саме грецькі 
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лікарі “пройшовши школу своїх філософських попередників, які 

встановили загальні закони природи, виявилися спроможними 

створити теоретичну систему, здатну стати основою подальших 

наукових досліджень” [12, 15]. 

У Гіппократа чітко виражений зв’язок медичних уявлень із 

загальними знаннями про природу. Спостерігається і наявність 

спільних понять як у медицині, так і в натурфілософії. Але важко 

сказати, в якій із цих сфер знань вони були визначені, а якою 

запозичені. Єдино достовірною є думка про те, що не тільки 

натурфілософія, а в подальшому і класична філософія античності 

суттєво впливала на медицину, але й медицина мала на філософію 

зворотний вплив, “філософи починають включати медичні і 

особливо фізіологічні відкриття у свої загальні теорії” [12, 17]. 

Гіппократ стверджував, що найважливішим антропологічним 

здобутком первісної медицини було уявлення про складові людської 

істоти – тіло і душу, про їхню відмінність та взаємодію в умовах як 

нормального, так і патологічного їхнього функціонування. 

Саме ці свідчення та факти віддзеркалюють закономірність 

кроку Гіппократа від лікаря-жерця до лікаря-філософа. Займаючись 

активною пошуковою і лікувальною медичною діяльністю, 

Гіппократ міг би частково задовольнитися власними знахідками у 

вивчені анатомії та фізіології людського тіла. Але чи могли б 

задовольнити творчі запити генія медицини пропозиції поширених 

тоді язичницьких вірувань та магічного культу стосовно людської 

душі та її впливу на тіло? Чи привели б вони його до розуміння 

хвороби як порушення гармонії природно заданої цілісності 

людського тіла? Звісно, що ні. Задовольнити їх могли вже 

розвинені на той час філософські вчення його сучасників. І саме 

на час життя Гіппократа припадає період не лише “плідного 

зближення двох різних систем пізнання природи”, але й 

“глибокого їх взаємопроникнення, що виникла загроза втрати 

чітких меж кожної науки” [12, 17]. Тому Гіппократові та його 

послідовникам у процесі формування медицини як самостійної 

галузі знань доводилося не лише вибірково орієнтуватися на 

умоглядні теорії та пропозиції натурфілософів, але й остаточно 

відокремити її від чистої натурфілософії, очищаючи в такий 

спосіб шлях до емпірики. “З цим повторним зверненням до 

емпірики, до спостереження за кожним окремим випадком 
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медицина перетворилася на самостійне мистецтво і вперше стала 

сама собою, остаточно відділивши себе від чистої натурфілософії, з 

допомогою якої вона колись перетворилася в науку” [12, 25]. 

Дослідники з подивом звертають увагу на швидкість і впевненість, 

з якою лікарське мистецтво, що прагнуло передовсім до зцілення 

хворого, звільнялося від “безплідних розумових спекуляцій” і 

відкривало шлях істинному прогресу в науці [12, 25]. 

У контексті спроб осягнення цих взаємодій, взаємовпливів та 

предметних самовизначень і можна підійти до розуміння способу 

мислення, а звідси й спосіб пізнання Гіппократом такого складного 

і неосяжного предмету – людина, що виявляє свою природу, 

сутність через функціонуючу цілісність тіла і душі, які при 

найближчому спостереженні можуть бути зафіксовані у стані 

хвороби чи здоров’я. У конкретних результатах його теоретичної та 

практичної діяльності, у філософських та медичних трактатах його 

характер виявляється як мислення лікаря-філософа. А це означає, 

що в античній культурі наявна точка перетину предметних 

зацікавлень філософії і медицини, котра вимагає специфічного 

підходу до розв’язання проблем, що концентруються в ній. 

Біографи схильні радше актуалізувати вплив на Гіппократа 

атомістичної теорії Демокріта, зіставляючи її з акцентами у 

лікарській діяльності на вивченні анатомічної будови людського 

тіла та пошуками засобів лікування у зовнішній природі. Але 

спроба поглянути на медичне вчення Гіппократа як цілісність 

виявляє однобокість такого підходу і висвітлює й інші впливи. 

Новий статус, якого набуває медицина завдяки творчій діяльності 

Гіппократа, пов’язаний не стільки з пошуком і застосуванням 

нових засобів дії на хворого (хоч і це важливо), скільки з її 

вираженою антропологізацією. Звичайне зіставлення хронології дає 

змогу виявити, що започаткований софістами інтерес до проблеми 

людини в античній філософії набув свого кульмінаційного моменту 

в філософії Сократа (469 – 399 рр. до н.е.). Тому можна ствердити, 

що центрування предметних зацікавлень медицини і філософії 

навколо антропологічної проблематики хронологічно збігаються 

з періодом життя та активної теоретичної і практичної 

діяльності Гіппократа і Сократа. Цей інтерес, окрім необхідності 

пізнання тіла та душі людини у їхньому взаємозв’язку, виражався у 

діалогічному характері філософії Сократа та важливості діалогу 
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лікаря і пацієнта, з погляду Гіппократа, для досягнення успішного 

результату лікування хворого. Через діалог виявляється та 

стимулюється народження власної (індивідуальної) думки у 

процесі навчання та виховання філософа, а також народжується 

практика індивідуального підходу до лікування хворого, цінності 

якого неодноразово наголошував у своїх працях Гіппократ. 

Актуалізація антропологічної проблематики поширюється на 

морально-етичну проблематику. Цей зв’язок простежується як у 

Сократа, так і у Гіппократа. 

Відомо, що глибоке переконання Сократа в існуванні 

об’єктивної істини означало, що є “об’єктивні моральні норми, що 

відмінність між добром і злом не відносна, а абсолютна”. Він 

ототожнював щастя з доброчинністю. “Але робити добро треба 

лише знаючи, в чому воно… І взагалі знання того, що таке добро і 

що таке зло, робить людей доброчесними” [16, 228]. Моральність, за 

Сократом, це наслідок знання. Моральна теорія Сократа сугубо 

раціоналістична. Звернення до цих хрестоматійних істин дає змогу 

глибше осягнути вплив ідей Сократа на утвердження етико-

моральної проблематики у сфері медичної діяльності та її 

теоретичної презентації у вигляді “Клятви Гіппократа”. Її зміст 

просякнутий глибоким розумінням і утвердженням істини 

людського життя, його самоцінності. Основні імперативні 

вимоги “Клятви” – “Не нашкодь!” та “Допомагай хворій людині 

будь-яким способом” – просякнуті знанням про абсолютну 

відмінність добра і зла. Гіппократ зводив смисл освяченої добром 

медичної діяльності до боротьби зі стражданням, болем, хворобою. 

Альтернатива, що з медико-етичного погляду є злом, якого 

категорично не можна припустити, це – не надати допомогу, не 

боротися з хворобою, нашкодити хворому, додавши тим самим 

йому ще більшого болю, більших страждань. Отже, недостатність 

професійних знань у лікаря, якщо і може певною мірою виправдати 

його з юридичного погляду, але аж ніяк не може слугувати 

моральним виправданням перед хворим і самим собою, коли він не 

зміг надати належну допомогу. 

Звісно, що цим не вичерпується уся глибинна суть 

функціонування моральноетичної складової в давньогрецькій 

медицині, але він допомагає з’ясуванню як специфіки Гіппократо-

вого способу мислення, так і впливу цих перших медико-етичних 
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знань на формування предмету етики та утвердження її як 

самостійної науки. Бо медична практика цього часу спиралася на 

конкретне знання про те, що є добром у медичній діяльності, а що є 

злом, і обрала своїм орієнтиром добро. В умовах свого предметного 

невиокремлення, етика, функціонуючи в межах філософії, сприяла 

забезпеченню філософськи цілісного погляду на світ та людину. Як 

показує логіка розвитку власне філософських зацікавлень та ідей 

класиків античної філософії Платона та Аристотеля, саме антро-

пологічні проблеми стимулювали осмислення етичних. Враховуючи, 

що фундатором науки етики був Аристотель, варто пригадати й те, 

що він, як і його вчитель Платон, були молодшими сучасниками і 

послідовниками Гіппократа, виявивши своє зацікавлення медици-

ною через філософську творчість та спираючись у своїх медичних 

розвідках на Гіппократа. 

Віддаючи належне етичній складовій у медичної діяльності 

та науковій творчості Гіппократа, ми віднаходимо зв’язок ще з 

однією суто професійною проблемою, яка у ланцюжку цих 

осмислень є завершальною і визначає особистісний характер 

медичної діяльності, яка почасти визначається як мистецтво. 

Проблема стосується способу здобуття медичних знань та передачі 

їх від учителя до учня. В. Йєгер звертає увагу на те, що “Клятва 

Гіппократа”, яку повинен виголошувати кожен, хто приймається в 

цех медиків, містить обіцянку зберігати вчення в таємниці. 

Утаємничені моменти лікарського мистецтва та медичних знань 

переходили від батька до сина в процесі навчання та набуття учнем 

професійних навичок, який продовжував діяльність вчителя. 

“Стороння людина, ставши учнем, прирівнюється до сина, за це він 

давав обіцянку безкоштовно навчати лікарського мистецтва дітей 

майстра, у разі, якщо вони стануть сиротами” [12, 18]. Це свідчить 

про те, що стосунки між майстром та учнем мали особистісний 

характер. І поява на теренах античної культури постаті Гіппократа 

сприяла зростанню інтересу до особистості лікаря. Дослідники 

свідчать, що саме “у часи Гіппократа медицина вперше стала 

надавати великого значення особистості майстра як такого; в поезії 

та в мистецтві це відбувалося раніше, а філософії було властиво 

завжди” [12, 19]. І цьому сприяло саме поєднання в одній особі 

Гіппократа лікаря і філософа. 
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Ще один штрих. Не зважаючи на побутування різномаїтих 

тлумачень відомого висловлювання Гіппократа стосовно бого-

подібності лікаря-філософа, воно виявляє передовсім його 

позицію вищого професіоналізму в медицині. Зокрема, засвідчує 

усвідомлення потреби лікаря в освоєнні певного кола філософських 

знань і сприяння результатів медичної діяльності подальшому 

проникненню в глибини філософського сутнісного осягнення 

буття людини та світу, в якому вона живе. Для лікаря, як і для 

філософа, які у вихідному і завершальному пункті своїх 

дослідницьких прагнень хочуть бачити цілісну людину, законо-

мірним є розуміння методологічної доцільності введення свого 

предмету як у площину “людина – світ”, так і у площину “хвороба – 

здоров’я”. У явному чи неявному вигляді необхідність врахування 

перетину цих площин у медичній діяльності та філософській 

творчості історично виявлялася у процесах філософізації медицини 

та медикалізації філософії. 

Однак, некоректно говорити про усвідомлення методологіч-

ної доцільності єдності медицини і філософії Гіппократом. Бо 

задана античним світобаченням цілісність світу і людини не 

сприяла остаточному розмежуванню пізнавальних сфер, вони були 

на початковій стадії предметного самоусвідомлення. Відповідно ця 

єдність могла бути репрезентована саме особою лікаря-філософа. 

Лікар у своїй діяльності, стверджував Гіппократ, повинен 

виходити з розуміння природи як цілого, макрокосмосу, себто неба 

і зірок, а також мікрокосмосу, людини, якщо він хоче зрозуміти 

природу людини, її тіло і душу. На противагу деяким лікарям і 

філософам, які вважали, що перш ніж вивчати медицину, треба 

встановити, що являє собою природа людини взагалі, твердив, що 

“ясне пізнання природи запозичується не звідкись, а лише з 

медичного мистецтва”. У Гіппократа “медицина є мистецтво йти за 

цілющою дією природи… У будові людського тіла усяке 

порушення порядку веде до порушення рівноваги, що руйнує 

незриму гармонію” [8, 162]. 

Ці та інші міркування Гіппократа сприяють утвердженню 

думки, що формування предмету медицини пов’язане з ідеєю тіла. 

Так, у книзі про природу людини він визначає, що людське тіло 

містить у собі чотири основні соки – кров, слиз, чорну і жовту жовч. 

Ці соки визначають природу, конституцію тіла; від них залежить 
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стан здоров’я чи хвороби. М. Бахтін вбачав у вченні про вказані 

чотири елементи відображення загальнокультурної космологічної 

орієнтації Античності, відповідно до якої ніби стираються межі між 

тілом і світом. “Космічне життя і життя людського тіла тут 

надзвичайно наближені та дані у своїй наглядно-образній єдності – 

від руху сонця і зірок до людської відрижки; і сонячний шлях, і 

відрижки породжуються одним і тим же відчутним повітрям” [5, 

392]. Гіппократ вважав, що єднальним початком космосу та 

людського тіла є духи. Ті духи, які перебувають у тілах, називає 

вітрами, а ті, які поза тілом, – повітрям. Повітря наділяється 

великою силою, “для смертних воно є причиною життя, а для 

хворих – хвороб. І для всіх тіл дуже велика необхідність духа в 

тілі” [8, 265]. М. Бахтін підкреслює, що Гіппократ, визнаючи 

повітря основною стихією тіла, мислив її “не у безликій фізико-

хімічній формі, а в її конкретних наочно-образних виявах: вона 

показана як вітер, що штурляє навантажені кораблі, як повітря, що 

спрямовує рух сонця і зірок, як основний життєвий елемент 

людського тіла” [5, 394]. 

Таке розуміння рушійної життєвої сили, сконцентрованої у 

духах, не суперечить античному світосприйманню, для якого є 

характерним погляд на космос як на художній витвір та наявність 

міфологем. Але враховуючи його особливе пошанування філософії 

у контексті медичної діяльності, припускаємо, що Гіппократові 

духи є протофеноменом, якому свого часу належало стати 

виразником духовної сутності людини та світу. Ці міркування 

небезпідставні, бо Гіппократу належить теза, що “варто перенести 

мудрість (філософію) у медицину, а медицину – у мудрість 

(філософію)”. Зазвичай це висловлювання тлумачиться як заклик 

Гіппократа до поєднання теорії і практики. Але таке поєднання на 

рівні знань та діянь вимагає формування специфічного способу 

мислення. І цей момент також виявляється цікавим, бо саме спосіб 

медичного та філософського мислення є особливою темою у 

відповідних галузях знань, а для його носіїв є ознакою професіона-

лізму в медицині та філософії. 

Стосовно способів наукового мислення загалом, то галузеві 

відтінки існують лише у сферах природничо-наукового, технічного 

та гуманітарного знання. Звичайно ж, у сучасному розумінні їх 

відмінностей. У найзагальнішому сенсі медичне мислення та 
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мислення філософське відрізняються від суто наукового. 

Філософське мислення має здатність охопити предмет у цілісній 

системі відношень “людина – світ”. Медичному мисленню 

притаманна здатність ввести свій предмет – індивідуальне буття 

людини – у площину “здоров’я – хвороба” (тобто бути спроможним 

визначити якісний стан тіла та душі людини у вимірі нормального чи 

патологічного). 

Мовний простір античності сприяв виникненню різних 

поглядів на феномен способу мислення в медицині Гіппократа та 

втіленої у ньому єдності філософії і медицини. У цьому контексті 

виникали дискусії стосовно науковості чи ненауковості його 

медичного вчення. Почасти цьому сприяло різне тлумачення 

широко вживаного того часу терміну “техне”. Збереженню логіки 

наших міркувань може сприяти пояснення античного розуміння 

терміну “техне”, що залишив у своїй творчій спадщині 

О.Ф. Лосєв. “Техне” – це, по-перше, ремесло, по-друге, мистецтво, і 

по-третє, наука. Виходить, грек не відрізняє ремесла і мистецтва 

від науки? Так, тому що науку він розуміє практично. Звичайно, 

чисте умоспоглядання (рос. – умозрение) можливе, але це – 

абстракція. Реальна наука не є чисте умоспоглядання, тому 

наукова “техне” недалеко відійшла від ремісничої або від 

художньої “техне” [13, 167]. 

Вводячи це розуміння у контекст античної медицини 

погоджуємося з думкою, що “техне” – це знання природи предмету, 

призначене допомогти людині. Досконалої форми воно набуває 

лише у практичному застосуванні. Визначивши ознаки здорового 

стану організму, лікар повинен розпізнати і його протилежність – 

хворобу, тому він здатний знайти шлях до повернення здоров’я”, а 

філософ повинен діяти так, здійснюючи “терапію душі”, бо його 

завдання – повернення здоров’я душі [12, 29]. 

Тому, “техне” для Гіппократа стало окресленням поля 

медичної діяльності в її науково-практичному виразі. Якщо тіло 

входить у поле предметних зацікавлень медицини, а душа – 

філософії, то вони повинні об’єднати свої пізнавальні інтереси 

навколо цілісної людини. Як справедливо відзначав Платон, не 

можна зрозуміти природу тіла чи природу душі, “не осягнувши 

природу цілого”. При цьому Платон посилається на Гіппократа, 

який застосовував цей принцип до пізнання людського тіла. А 
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цілісність людини – це функціонуюча єдність тіла і душі. 

Осягнувши характер впливів душі на тіло, а тіла на душу, можна 

розраховувати на повноту введення людини у площину “здоров’я – 

хвороба”, визначивши тим самим антропологічну орієнтацію 

медичної теорії та практики. Цьому процесу і сприяла діяльність 

лікаря-філософа Гіппократа. Це визначало характер його 

способу мислення. 

Висновки. Ми можемо навести ще чимало прикладів, 

аргументів, що засвідчують місце Гіппократа в античній 

медицині та філософії, значимість його творчої діяльності як 

лікаря-філософа у поступі медичного та філософського знання, і 

все ж залишається відчуття неповноти осягнення особистості 

генія. Відчуття втаємничення саме в цій особистості чогось 

найбільш важливого, що й могло б у всій повноті розгорнути та 

пояснити феномен лікаря-філософа, яким він засвідчив своє 

явлення в далекій античності. І справа не тільки у тому, що 

Гіппократ жив, коли “людина молилася на зорі, підносила себе 

до зірок, і не відчувала своєї власної особистості” [9, 170]. 

Незавершеність як ознака особистості дотепер припускає 

незавершеність Гіппократа як в особистісному, так і у творчому 

плані. Ми можемо (точніше, вимушені) вводити цю особистість 

у конкретно-історичний контекст її буття, діяльності та здійснення, 

але при цьому вона завжди залишається невичерпною, невловимо 

відтворюючи себе дотепер. І це свідчить про присутність Гіппократа 

в історичному поступі як медицини, так і філософії, що може бути 

вагомою підставою для утвердження думки про духовну сутність 

особистості. Відповідно напрошується висновок, що феномен 

лікаря-філософа Гіппократа в своїй повноті осягнення постане через 

дослідження феномену лікаря в процесі подальшого розвитку 

філософської думки. Тепер же, підсумовуючи викладене в цій статті, 

можемо констатувати, що Гіппократ своєю творчою і практичною 

діяльністю, своїм буттям лікаря-філософа сприяв становленню 

особистісної парадигми в медицині. І в такий спосіб сприяв 

усвідомленню потреби введення особистісної парадигми як 

методологічної основи дослідження феномену лікарів у філософії. 
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Людмила Фоменко. Феномен врача в античной 

философии. В статье анализируется медицинская деятельность и 

философское творчество видающихся врачей-философов антич-

ности. На примере Гиппократа доказано, что методологической 

основой феномена врачей в философии служит личностная 

парадигма. Сделан вывод, что основой научно-практической 

деятельности врачей-философов является осуществленная потреб-

ность философского взгляда на предмет медицины, которая 

проявляется через утверждение специфического способа мышления 

в медицине. 

Ключевые слова: врач-философ, медицинская деятельность, 

античная философия, “техне”, способ мышления, личностная 

парадигма. 

 

Fomenko Lyudmyla. The phenomenon of the physician in 

the antique philosophy. The article analyses medical and philosophic 

activity of the outstanding physicians-philosophers of the antiquity. 

The example of Hippocrates proves that the methodological basis for 

elucidating physicians in the philosophy phenomenon serves their 

personality paradigm. The articles concludes that the ground for 

physicians-philosophers' scientific and practical activity was their 

implemented need for a philosophical view on the subject of medicine 

which revealed itself through assertion of the specific way of thinking 

in medicine. 

Keywords: physicians-philosophers, medical activity, antique 

philosophy, “techne”, way of thinking, personality paradigm. 
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АНТИЧНИЙ ДИСКУРС І СТАТУС ДІАЛОГУ 

 
Діалог як досконала культурна форма комунікації 

(літературний жанр, що виростає зі звичної вербальної 
взаємодії двох) за довгу історію функціонування пройшов 
складний шлях і зберіг у своєму змісті та виявах неминучі 
позначки часу. Він завжди мав високу і вдячну місію: викладати 
обраним членам суспільства чи широкому загалу наболілі 
життєві проблеми і гартувати дух сучасників до активних дій, 
а не до пасивного споглядання. Це завжди означало плекати дух, 
розумно зважувати реалії хронотопу і дбати про гідне життя.  

Ключові слова: осьовий час, діалог, дискурс, комунікація, 
хронотоп, Сократ, Платон, духовний гарт. 

 
Постановка проблеми.  

Беручи до уваги концепцію осьового часу, запропоновану 

Карлом Ясперсом, той період античної історії, що нас цікавить, 

безпомильно підпадає під це поняття. Ідея рішучих поворотів в 

історичному поступі здавна висловлювалася як богословами, так і 

філософами – від Августина до Ґ. Геґеля. К. Ясперс запропонував 

вдалий термін “осьова доба” (осьовий час) для позначення періоду 

з VIII до III ст. до н. е. в історії стародавніх цивілізацій, які існували 

на території від Тихого океану до Атлантики. В науці вже визнано 

цей термін як такий, що фіксує суттєвий вододіл між інерцією 

вікового традиціоналізму та сміливим осягненням можливостей 

власного вибору і мужньої відповідальності за нього. У ці 

століття відбулися колосальні зміни в соціальному та духовному 

житті тих цивілізацій. Саме в їхньому лоні під час того 

унікального за своїм розмахом духовного бродіння відбулася 

поступова відмова від некритичного визнання мудрості традиції,  
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беззастережного підпорядкування досвідові попередніх поколінь. На 

кінець осьової доби припадає руйнування психології рабства (хоча в 

Індії кастовий порядок залишився), виникнення розуміння прав не 

лише громадянина, а й людської особистості (і в грецькій філософії, і 

в буддизмі, а пізніше і у християнстві).  

Карл Ясперс розмірковує: погляд, кинутий у минуле, 

занурює нас у таїну людського буття і фіксує картину універсуму, 

складену людиною для себе спочатку у міфах, потім у калейдоскопі 

божественних діянь, якими рухаються долі світу, ще згодом – цілісне 

осягнення історії через одкровення від створення світу до страшного 

суду. Історична свідомість стає принципово іншою відтоді, як 

починає опиратися на емпіричні дані. Нове, що виникає о цій порі в 

культурах Китаю, Індії та на Заході незалежно одна від одної, 

полягає в тому, що людина осмислює буття загалом, а також себе 

саму і свої межі. Усвідомлюючи свої межі, вона ставить перед 

собою вищі цілі, пізнає абсолютність у глибинах самосвідомості 

та в ясності трансцендентного світу [11, 32].  

Своєю налаштованістю та змістом віри ці шляхи до 

спасіння дуже відрізняються один від одного, “але спільним є те, 

що людина виходить за межі свого індивідуального існування, 

усвідомлюючи своє місце у цілісності буття, що вона стає на 

шлях, який вона може пройти саме як ця індивідуальність. Вона 

може відмовитися від усіх мирських благ, піти в пустелю, в ліс, 

у гори, стати відлюдником, пізнати творчу силу усамітнення і 

повернутися у світ володарем знання, мудрецем, пророком. В 

осьовий час відбулося відкриття того, що пізніше почало зватися 

розумом і особистістю. Те, що досягається однією людиною, аж 

ніяк не стає спільним надбанням. У ті часи дистанція між 

вершинами людських можливостей і масою була надзвичайно 

велика. Однак те, чим стає одинична людина, непрямим 

способом змінює всіх людей. Людство у цілості здійснює 

стрибок” [11, 34].  

Філософська спадщина античної Греції у нащадків 

асоціюється передусім із іменами Сократа, Платона та Аристотеля, 

хоча вчення першого з названих філософів відоме лише в 

переказах. Звичною нам є теза “Греція – колиска європейської 

культури”, але попри тривалий час, що відділяє нас від тих 

мудреців, ми знаємо їхню науку недостатньо. Кожен автор вкладає 
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у свій твір ознаки часу, іноді навіть не зауважуючи цього. А читач, 

долучаючись до тексту, має перед собою зовсім не те, що вкладав 

автор у своє дітище, виливаючи в нього душу. В історії діалогу 

як досконалої культурної форми комунікації відбито розмаїті 

перипетії суспільного та приватного буття. Ефективною формою 

громадського спілкування він став після тривалих пошуків 

процедур спільної вербальної взаємодії. Ми тут зупинимось на 

з’ясуванні взаємозв’язку ролі і функцій дискурсу та діалогу в 

історії античного світу.  

Аналіз публікацій з цієї проблеми засвідчує, що пропоно-

ваний тут аспект загалом не був предметом вивчення. Категорію 

дискурс почали науково досліджувати наприкінці ХХ ст. і ще немає 

цілісної картини його розуміння, є багато різних підходів, відсутня 

спільна думка. Іноді слово дискурс вживають у значенні мови, яку 

привласнює мовець. Цей термін (фр. Discours, англ. Discourse, 

нім. Diskurs) почали широко вживати з 1970-х рр. і зараз бачимо, 

що дискурс як багатозначне поняття використовують у лінгвісти-

них, літературно-теоретичних, у філософських дослідженнях для 

опису різних феноменів. Англоамериканська лінгвістична традиція 

під дискурсом розуміє доладну мову (connected speech), при цьому 

дискурс ототожнюється з діалогом. Дискурсивний аналіз (discourse 

analysys) спрямований на усну комунікацію, на інтерактивну 

взаємодію мовця і слухача. 

Іншу концепцію розвивав від середини 70-х рр. французький 

мовознавець і соціолог Мішель Фуко. Він твердив, що дискурс 

постає частиною “дискурсивної практики” – сукупної множини 

різноманітних сфер людського пізнання. Фуко наголошував, що 

дискурс є не лише сукупністю засобів для позначення предметів 

чи явищ, це дещо більше, що належить дискурсивному аналізу – 

соціально-історична інформація, тло, “світ дискурсу”.  

М.А. Можейко та о. Сергій Лепін пропонують таке визна-

чення: “Дискурс (discursus: від лат. discere – блукати) – вербально 

артикульована форма об’єктивації змісту свідомості, що регулюється 

типом раціональності, який домінує в тій чи тій соціокультурній 

традиції” [6, 327]. Будь-яка комунікація неможлива без спілкування, 

але не всяке спілкування є комунікативним, адже при комунікації 

передається інформація, а при спілкуванні це трапляється не 

завжди. Цікаво поглянути на тлумачення дискурсу, яке дає 



АНТИЧНИЙ ДИСКУРС І СТАТУС ДІАЛОГУ  

 

137 

В. Лук’янець. По-перше, в логіці це міркування, тобто 

послідовність логічних ланок, кожна з яких залежить від 

попередньої і зумовлює наступну. По-друге, у новоєвропейській 

метафізиці – це вид пізнання, опосередкованого універсумом 

апріорних форм чуттєвості і розуму. Тут дискурс протиставляється 

інтелектуальній інтуїції, тобто безпосередньому умоспостереженню 

істини. По-третє, у сучасній філософії – це “розмова”, “бесіда”, 

“мовне спілкування”, “мовленнєва практика” будь-якої спільноти, 

яка опосередкована універсумом лінгвістичних знаків, соціальних 

інститутів, культурних символів. Вельми значуще подальше 

твердження В. Лук’янця: “В дискурсі не завжди переважає 

порядок, цілеспрямованість, регламентованість поведінки його 

учасників. Дискурси можливі навіть тоді, коли полярно орієнтовані 

співучасники, які стикаються і протиборствують в них, відкидають 

будь-які загальнообов’язкові правила поведінки, що уніфікують 

їх” [5, 156]. Отже, дискурс може постати як невпорядкована 

сукупність тверджень, думок, реплік, які лунають водночас і мають 

локальну структурованість, але не сформовані хронотопом. У тих 

локальних структурах відчутна організованість, якої немає у 

цілокупності.  

Дослідження діалогу почалося значно раніше, є можливість 

порівняти різні підходи до цієї практики. Але тут ми маємо інше на 

меті. Передусім нагадаймо, що слово діалог також має не одне 

значення. Ми обмежимося двома. Перше: те, що добре відоме з 

лінгвістики (а також із буденної практики). Будь-яка розмова двох – 

діалог, бо ці двоє у спілкуванні обмінюються словами і тим 

продовжують взаємодію. Для з’ясування сутності діалогу як 

культурної форми комунікації читаємо Людмилу Озадовську. 

“Діалог (від грецьк. Δίάλογος – розмова, бесіда) – в античній 

філософії метод знаходження істини за допомогою певних питань і 

методичного знаходження на них відповідей (Сократ, Платон). У 

сучасній філософії діалог – універсальна форма відношення “Я – 

Ти” як спосіб дослідження сутності людини та визначення її 

реального призначення у житті” [7, 161]. Але нам важливо 

наголосити статус діалогу як літературного жанру, адже світова 

духовна спадщина рясніє такими здобутками. Ще в 30-х роках 

минулого століття траплялись несміливі спроби класифікувати такі 

твори жанром діалогу [див. 2]. Отже, ідеться про діалог як 
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а) просто про розмову кількох осіб або б) про літературний твір, 

жанр якого – діалог.  

Мета статті – з’ясувати специфіку функціонування діалогу в 

контексті дискурсу античної доби. Ми змушені обмежитися 

Афінами (адже Сократ і Платон – знані діячі цього поліса) у 

згаданий уже осьовий час. Теоретична складова тих діалогів 

залежить від матеріального рівня суспільства та стану актуальних 

цивілізаційних здобутків, адже в них віддзеркалюються різні 

аспекти життя – суспільного і приватного. На писані тексти 

античних діалогів (тобто те, що ми можемо читати та 

обговорювати) вплинули незліченні корективи, про що завжди 

мусимо пам’ятати. Допомогу у правильному їх сприйманні ми 

отримуємо від риторики, поетики, етики (моралі) та педагогіки.  

Античні діалоги нам відомі завдяки неоціненній подвиж-

ницькій діяльності Платона, який не лише залишив інформацію 

про особливості тогочасних духовних пошуків, передусім пов’яза-

них із унікальною постаттю Сократа, із його впливом на сучасників, 

але й оповів про наполегливу боротьбу за статус вільної людини, 

цінність якої стає першорядною. У нашому сучасному лексиконі 

слова “вільна людина” втратили свою питому значущість і 

вживаються переважно для того, щоб зафіксувати відсутність 

правових обмежень, класової дискримінації. Але для античного 

суспільства це не так, там вільна людина, якщо вона громадянин, 

може бути багатою чи бідною, але вона повноправна. Життєвий 

подвиг Сократа ще й тепер належно не оцінений, адже той 

мудрець не потребував боротися за юридичну незалежність 

громадян, бо вони її мали. Але окрім громадян, в античному 

полісі були інші верстви суспільства, які прагнули здобути 

статус громадянина. Чи про них ідеться в Сократових діалогах? 

Чи занепокоєний Сократ долею рабів, які загалом були поза 

полісом, хоча жили на його території? Ні і ще раз ні! У Сократа 

слово “раб” завжди негативно марковане, але воно не має 

ніякого стосунку до соціальної, класової, станової класифікації. 

Треба визнати слушність твердження, що Сократ піднявся навіть 

вище за передсуди свого часу стосовно рабства, адже для нього 

рабство було категорією суто моральною, а не юридичною чи 

расовою. За свідченням Ксенофонта, він вважав рабами тих 

людей, котрі не знають “прекрасного, доброго, справедливого”. 
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До тих рабських натур філософ зараховував нездержливих і загалом 

не владних над своїми підлими інстинктами: “…нездержливі 

перебувають у наймерзеннішому рабстві” [3, 42].  

Нагадаймо, що античний поліс не був бездоганним еталоном 

міста-держави: хоч спосіб виробництва в античних полісах був той 

самий, вони вельми відрізнялися один від одного рівнем 

цивілізованості, світоглядом і моральними засадами. Один із 

дослідників античності, швейцарський культуролог Андре Боннар, 

усередині минулого століття описав процес перетворення дрібних 

землевласників на рабів. Протистояння евпатридів (великих 

землевласників) і народу (передусім сільського пролетаріату) 

сягало гострої класової боротьби. В Афінах VІІ ст. до н.е. ще 

були вільні виробники, які поступово перетворювалися на 

пригнічених боргами закабалених селян. Вони віддавали хазяїну 

п’ять шостих врожаю, а решту (одна п’ята!) можна було 

використати на сім’ю, на купівлю ремісничих виробів у місті. 

“Ці вільні дрібні власники завтра обов’язково перетворяться на 

рабів. Припустімо, що хтось із них продав свою обтяжену 

боргами землю: тоді він стає батраком, чорноробом, безробітним 

(для вільної людини нема роботи – дуже багато рабів). Уявімо 

собі і держателя, який не в стані виплатити свої п’ять шостих: 

він також перетворюється на раба. Припустімо навіть, що, 

опинившись у такому стані, він спробує полишити батьківщину, 

відмовитися від своєї примарної власності, але тоді його почнуть 

шукати як збіглого раба… Рабство чатує на нього на всіх 

поворотах життя” [1, 148].  

Тут описано процес формування рабства. У добу Сократа і 

Платона рабство вже усталилося, було звичним явищем. 

Античні діалоги загалом, Платонові сократичні зокрема 

створювалися не для простого люду, але вони фактично розчинялися 

в дискурсі, входили в безпосередній процес мовленнєвого 

спілкування, у вербалізований контекст життя. Через дискурс до 

них долучалися різні верстви суспільства – хто активною участю 

в дієвому обговоренні порушених проблем, хто пасивним 

слуханням, частково сприймаючи почуте як зайву інформацію, 

яка ніяк не впливала на їхнє життя.  

У подальшій духовній практиці діалогів велика роль 

належить використанню цієї форми для подолання міфології і 
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викладу філософських ідей мислителями Греції та Риму. 

Рабовласницький лад зумовлював неоднакове сприйняття людей, 

розділених на вільних (багатих та бідних) і рабів, не були 

рівноправними і жінки з чоловіками. Багатобожжя також не сприяло 

соціальній консолідації суспільства, тож ідейна наповненість 

античних діалогів у тій порі не могла бути іншою. Уже ранні 

діалоги Платона (так звані сократичні) засвідчили відхід від 

космології та натурфілософії до філософського осмислення 

проблем людини. Сократ (в “Апології Сократа”) захищає своє 

право на життєвий вибір і людську гідність. На суді, облудно 

звинувачений, він сказав: “Я програв, – щоправда, не від браку 

доказів, а через брак нахабства та безсоромності, а ще внаслідок 

того, що я не хотів говорити вам те, що ви залюбки слухали б: 

щоб я тут плакав і стогнав – одне слово, робив і говорив багато 

дечого, що ви звикли чути від інших, але це недостойне мене, як 

я вважаю”. Тобто, йому могло допомогти ПРИНИЖЕННЯ, 

якого жадала юрба, але для Сократа це було неприйнятне. Він 

наголошує: “Однак і тоді, коли наді мною нависла небезпека, я 

був далекий від думки вдаватися до того, що личить лише рабу 

[підкреслення моє. – Т.Б.], та й тепер не шкодую, що я 

захищався таким чином. Я волію вмерти після такого захисту, 

аніж жити, захищавшись інакше”. Сократ обирає смерть, не 

приймає ганьбу. Він прагне передати присутнім важливу істину: 

“При кожній небезпеці є чимало різних способів уникнути 

смерті, якщо тільки хтось зважиться не цуратися ніяких засобів і 

слів… афіняни, куди важче уникнути ганьби, бо вона мчить 

швидше за смерть. Так ось, тепер мене, оскільки я, старий, 

ходжу поволі, наздогнала та, що наздоганяє повільніше, а моїх 

обвинувачів, людей дужих і метких, спіткала та, що біжить 

швидше, тобто ганьба. Я відходжу звідси, засуджений вами на 

смерть, а вони відходять, викриті правдою в нікчемності й 

несправедливості” [9, 38]. “Апологія Сократа” формально не є 

діалогом, але у словах Сократа думка подана як розвиток його 

спілкування з натовпом, який чує, але мовчить, а Сократ 

сприймає сенс мовчання натовпу і відповідає, комунікація в 

діалозі триває. 

У діалозі “Гіппій більший” вперше натрапляємо на термін 

“ейдос” (“ідея”), що знаменує логічне продовження вчення про 
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ідеї як принципи конструювання космосу і всього, що в ньому. У 

діалозі “Горгій” ідея уже не тлумачиться як родове поняття, а 

перетворюється на універсальну структуру і модель людського 

життя (цілокупно із потойбічним існуванням); “Менон” твердить 

про нього як про царство ідей.  

Учення Платона поширювалося в суспільстві, спраглому 

правдивої науки. У Греції складались несприятливі обставини, 

для чого були внутрішні та зовнішні чинники. Вільний, демокра-

тично цивілізований поліс стрімко руйнувався, бо всередині його 

виникли глибинні суперечності, для подолання яких потрібне було 

нове, відмінне від попереднього осмислення сутності суспільства і 

взаємодії його структурних елементів. О.Ф.Лосєв, ретельно 

досліджуючи спадщину Платона і платонізму, зізнається, що майже 

од самого початку занять давньою філософією він ніяк не міг 

зрозуміти низки питань, які щойно тепер (написано у квітні 

1928 р.) “починаю з’ясовувати собі” [4, 6 – 7]. Найбільш вража-

ючим було загальне значення платонізму. “Якщо послухати 

істориків філософії, то з’ясовується, що це є вчення про чистий 

дух, що це ідеалізм романтиків, що це метафізика, яка передує 

християнству і т.д., і т.д. Я ніколи не міг зрозуміти, як же це 

могла бути філософія чистого духа в таку епоху і в чому ж, 

власне, різниця цієї філософії від середньовічного християнства, 

від романтизму і т.д.? Ну, добре, хай це передування [у Лосева 

“предшествие”. – Т.Б.]. Але де ж тут язичницька плоть, де 

хвалена пластичність тіла, де краса статуй? А з іншого боку, що 

ж це за чистий дух, якщо в одному місці у Платона прославляється 

педерастія, в іншому – рабство, в третьому – кінний завод замість 

сім’ї? Лише в останні роки я почав розуміти всі ці реальні риси 

платонічного лику і навчився не порушувати всієї стильової 

єдності цього останнього. Я збагнув, яка глупота міститься у 

звичних поглядах на платонізм, коли одні беруть у ньому лише 

чистеньке, а на все брудненьке нав’язують фігові листочки (чи 

не через відсутність історичного чуття і власного міщанства?), 

або коли беруть усе брудненьке, а все чистеньке підло 

замовчують (чи ж не через злостивість, що взагалі є чистенькі 

люди?). І ось я висуваю тепер вимогу – розуміти і викладати 

Платона так, щоб було видно, як платонічна ідея неминуче веде 

до рабства, “чернецтва”, усуспільнення жінок і дітей і т.д., тому 
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що тільки тут виявляється її правдивий класичний стиль, і тому, 

що саме це говорить сам Платон. Це – слова самого Платона, і 

треба лише виконати просту вимогу – не замовчувати власних 

слів Платона” [7, 7]. 

Нам вельми важливо привернути увагу до специфіки 

хронотопу. Коли наш сучасник веде мову про рабство у будь-

якому часовому відтинку минулого, це явище постає в уяві 

зовсім не так, яким воно було. Докладно пояснював О.Ф. Лосєв 

неоднозначність розуміння платонізму. Історія зберегла так 

багато захопливих оповідей про Платона, що його образ, 

складений суцільно з позитивних рис, є специфічно ідеальним. 

Але розуміння доброго чи поганого ніколи не буває у часі 

тотожним, однозначним, воно залежить від об’єктивних реалій і 

суб’єктивних обставин екзистенції. Est modus in rebus [для 

всього є своя міра] – правдива теза, яка велить адекватно 

оцінювати речі, явища природного і соціального світу.  

Знову повертаючись до Сократа, наголошуємо, що потрібна 

була велика мужність, аби перед невблаганною смертю, яка немовби 

спопеляє поглядом єство (сάме єство, не тілесну оболонку) 

людини, своєю поведінкою засвідчити вибір: не схилятися перед 

смертю, а в разі безвиході свідомо обрати саме її, не торгуватися 

за життя, бо той торг можна оплатити лише відмовою від своєї 

вистражданої і пронесеної через усю життєву путь упевненості, 

що жити треба гідно.  

Чи вірити оповідям про дружину Сократа Ксантіппу як про 

вельми сварливу жінку, з якою чоловік не міг упоратись, – хай 

кожен вирішує сам. Можливо, вона така й була. Суть не в цьому, а 

в тому, що вороги Сократа – а він багатьом дошкуляв своїми 

відвертими, правдивими і вельми неприємними словами, – 

прагнули помститися йому у будь-який спосіб: зводили наклепи, 

подавали його у кумедних або принизливих ситуаціях, виставляли 

нездатним дати собі раду навіть у сім’ї.. І це його молодь має  за 

вчителя?!. Чого ж він може навчити?..  

Описаний Платоном суд над Сократом, особливо розмови, 

які тут прилюдно провадить Сократ, добре ілюструють актуальний 

дискурс. Сократ на очах багатьох показує безпідставність висунутих 

проти нього обвинувачень, усі це бачать, але підтримати його 

ніхто не прагне. Правдиві слова Сократа і ганебні звинувачення, 
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кинуті у його бік, розчиняються в напруженій атмосфері колегії 

геліастів. У діалозі “Теетет” він говорить співбесідникові, що 

після їхньої розмови (яка тоді щойно закінчилася) він 

(співбесідник) матиме кращі успіхи, “если же ты окажешься 

пуст, то меньше будешь в тягость окружающим, будешь 

кротким и рассудительным и не станешь считать, что знаешь то, 

чего ты не знаешь. Ведь мое искусство умеет добиваться только 

этого, а больше ничего, да я и не знаю ничего из того, что знают 

прочие великие и удивительные мужи, сколько их есть и сколько 

их было. А повивальное это искусство я и моя мать получили в 

удел от бога, она – для женщин, я – для благородных юношей, 

для тех, кто прекрасен” [8, 65].  

Якщо любиш свою вітчизну, то над усіма небезпеками 

вивищується і торжествує чеснота мужність, а в усьому іншому 

можна покластися на богів, навіть коли в них мало віриш. Це не 

та мужність, що зумовлена “героїчним” началом у природі 

людини, а та, якої набув громадянин, котрий не збирається 

спасувати. “Це хоробрість, що спирається на глибоке відчуття 

товариськості, об’єднує бійців перед лицем смерті, однакової 

для всіх, але відмовляється поділяти ризик бою пліч-о-пліч із 

боягузами”, – читаємо у Боннара [1, 116 – 117]. Він зауважує, що 

подібні риси заслуговують бути названі еллінськими. Мужність 

становить основу античного суспільства, хоча в різні віки її 

спрямованість змінюється. Вона могла бути позбавлена або не 

позбавлена всякої трансцендентності, всякої “ідеалізації, але 

вона завжди існувала. Вона властива Гектору і Сократу <…> Не 

важливо, куди спрямована ця мужність, до слави чи мудрості, 

аби лиш вона робила людину такою, якою вона повинна бути 

завжди: на ногах”. 

У Коментарях до діалогів Платона О.Ф. Лосєв писав, що 

Сократ (разом із софістами) відкрив нову епоху античної філософії, 

відійшовши від космології та натурфілософії і зосередившись на 

проблемі людини, зокрема на проблемі розуму. Тоді це було майже 

філософською революцією. Оскільки кожна революція потребує 

героїв і в такому разі мусить іти на великі жертви, таким героєм і 

жертвою тут став Сократ. “Його постійне прагнення аналізувати 

традиційні людські поняття, домагатися їхньої ясності, намагатися 

зберегти все краще і трощити все найгірше в них, звісно, викликало 
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у багатьох його сучасників нерозуміння чи острах, а декотрі навіть 

зазнавали жаху й ляку перед такого роду ще небувалим у Греції 

критицизмом. Сократа почали звинувачувати у безбожності та 

розбещенні молоді, у підриві чинного державного ладу і навіть у 

запровадженні якихось нових богів” [4, 16].  

Надзвичайна духовна потуга, з якою Сократ проводив свої 

ідеї та викривав брехню, що її люди приховували за нібито 

прихильними і добромисними судженнями, постійно викликала 

у Платона незмінний захват, тож Сократ назавжди залишився для 

нього живим символом філософії. Образ цього великого мислителя 

змальовує Платон зокрема в “Апології” і “Критоні”. Згадаймо ще 

раз Ксенофонта, у якого читаємо: Сократ на суді накликав на себе 

заздрість і тим “ще більше сприяв своєму засудженню. Мені 

здається, талан, що припав йому, був подарунком богів: він 

полишив найтяжчу частину життя, а смерть йому дісталась 

найлегша. Водночас він виявив силу духу: дійшовши висновку, що 

померти йому краще, аніж продовжувати жити, він, як загалом не 

противився добру, так і перед смертю не виявив легкодухості; 

навпаки, радісно очікував на неї і звершив. Отже, розмірковуючи 

про мудрість і велич його духу, я не можу не пам’ятати про нього, а 

пам’ятаючи, не можу не звеличувати” [3, 159].  

А тепер – ключові слова від Карла Ясперса. Він писав, що 

при кінці осьового часу надзвичайно великою була дистанція 

між вершинами людських можливостей і масою. Але приклад 

Сократа – вершини – доводить правдивість тези: “те, чим стає 

одинична людина, непрямим способом змінює всіх людей”.  

Саме в цьому бачимо подвиг Сократа. 

 

З викладеного робимо такі висновки: 1) демократичні 

Афіни в осьовому часі досягли високого цивілізаційного злету, 

але рабовласницький лад накладав на поняття демократії такий 

значущий тиск, що нерівноправ’я структурувало суспільство за 

жорсткими класовими ознаками; 2) відносний демократизм 

Афінського полісу давав громадянам можливість вільно виступати 

перед народними зборами і висловлювати своє ставлення до 

законів та звичаїв (традицій), подавати позови до простих громадян 

чи посадовців, якщо вважали себе скривдженими. Але для цього 

потрібна була відповідна підготовка, адже не кожна людина може 
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привселюдно викласти свої проблеми, аргументовано захищати 

свої права, тобто потрібні були вчителі, які могли б озброїти 

охочих знаннями і навичками відповідної процедури щодо 

пристойної та коректної поведінки в публічному місці. В суді 

можна було вдатися за допомогою до адвоката, а ще краще – 

захищати свої інтереси самостійно, навчившись у софістів. Але 

їхня наука не була спрямована на пошук істини, орієнтувалася 

на крутійство та оману, щоби будь-якими засобами домогтися 

перемоги. 3) Сократ прагнув, щоб його сучасники берегли 

власну гідність, він цього вчив і він так робив. У ті часи люди 

приводили на судове засідання своїх родичів, зарюмсаних дітей, 

щоби розчулити суддів і в такий спосіб полегшити вирок. 

Сократ залишився вірний собі, свідомо і з гідністю прийняв 

смерть, хоча всі добре знали, що вирок несправедливий. 

4) Офіційного статусу в тогочасних Афінах діалог не мав, але він 

активно впливав на формування і функціонування громадської 

думки. Високий філософський заряд та емоційний пафос 

інтелектуалів, небайдужих до моральних чеснот, з діалогів, 

написаних для вищих верств суспільства, через дискурс проникав 

до народних низів і якоюсь мірою впливав на їхнє духовне 

пробудження. Афінська демократія не зачіпала клас рабів, вони 

були поза її увагою (не забудьмо про особливе Сократове 

розуміння раба, про що вже була згадка). Такими ж безправними 

в Афінах були жінки. Вони також були залучені до дискурсу, 

але, зрозуміло, обмежено. 5) Важливо наголосити, що категорії 

моралі мають в історичній ґенезі різне смислове наповнення, в чому 

маніфестується специфіка хронотопу: сутнісні ознаки предмета по-

різному виявляють себе в конкретному місці і часовому відтинку. 

Тому якийсь вираз античного діалогу, прочитаний зараз, може мати 

принципово інше значення, аніж в античну пору.  

Перспектива подальших розвідок у цьому напрямі – 

поглиблений аналіз моральних засад у діалогах Платона . 
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Биленко Татьяна. Античный дискурс и статус диалога. 

Диалог как совершенная культурная форма коммуникации (литера-

турный жанр, виросший из обычного вербального взаимодействия 

двух) за долгую историю функционирования прошел сложный путь 

и сохранил в своем содержании и явленности неизбежные знаки 

времени. Он всегда имел высокую и признательную миссию: 

излагать избранным членам общества или широким слоям 

наболевшие жизненные проблемы и закалять дух современников 

к активным действиям, а не к пассивному созерцанию. Это всегда 

означало лелеять дух, разумно взвешивать реалии хронотопа и 

заботиться о достойной жизни.  

Ключевые слова: осевое время, диалог, коммуникативная 

форма, хронотоп, Сократ, Платон, духовная закалка. 

 

Bilenko Tetyana. Antique discourse and status of 

dialogue. A dialogue as a perfect cultural form of communication (a 

literary genre formed from common verbal interaction of two 

individuals) in a long history of its functioning underwent a difficult 
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way and preserved inevitable marks of time in its content and form. It 

has always had a high and grateful mission to tell elected members of 

the society or wide public urgent vital issues and to strengthen 

contemporaries’ mind to active actions, not passive contemplation. It 

has always meant to cherish spirit, sensibly weigh realities of 

chronotope and display unflagging concern for worthy life. 

Keywords: axial time, dialogue, discourse, communication, 

chronotope, Socrates, Plato, sprit strengthening.  
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Юлія КРУТІЙ 

 

ДІАЛОГ ЯК МІЖОСОБИСТІСНИЙ ЗВ'ЯЗОК 

(на прикладі діалогів Платона та Абеляра) 

 
Найбільша розкіш у світі –  

це розкіш людського спілкування 
Антуан де Сент Екзюпері  

 
Статтю присвячено аналізу діалогу в історії Античності 

та Середньовіччя. Сформульовано основні ідеї діалогів Платона 
та Абеляра як найяскравіших представників діалогічної творчості 
античного та середньовічного світів. Визначено основні ознаки 
діалогу, що допомагає філософу ділитися своїми ідеями, змінювати 
думки та формулювання як свої, так і своїх партнерів. 

Ключові слова: діалог, комунікація, спілкування, особис-
тість, ідея, дискурс, розмова. 

 

Постановка проблеми. Життя вимагає таких форм спілку-

вання людини з людиною, які поєднують високу вимогливість і 

повагу до неї: доброзичливість, ввічливість, делікатність, вміння 

зрозуміти і поспівчувати, радіти і сприяти успіхам іншого, творити 

атмосферу морально-психологічного об’єднання людей, а не 

навпаки. Ці вимоги забезпечує нам діалог як засіб обміну думками, 

як спільне знаходження істини. 

Насамперед, діалог в ідеалі – це відкритий і сповнений 

поваги обмін поглядами та думками між індивідами, групами з 

різним етнічним, релігійним та лінгвістичним походженням і 

спадщиною на основі взаємного порозуміння. 

Доки людина вступає в контакти з іншими людьми, доки 

буде відбуватись діалог, доти людина буде жива, буде відчувати 

себе потрібною у суспільстві. 

 
© Крутій Юлія, 2013 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основу 

досліджень діалогу складають твори давньогрецького мислителя 

Платона та ін. Важливі для нашої статті положення містять 

також праці сучасних учених Л.Д. Владиченко, К.П. Гарнага, 

Н.І. Гринчишин, О.П. Котовської, О.В. Марченко, Л.В. Ушкалова, 

Л.В. Озадовської, О.М. Петроє та ін.  

Сучасний науковий дослідник О. Петроє у статті “Поняття 

“діалог” у термінологічній традиції зарубіжної та вітчизняної 

наукової думки” стверджує, що “Словотвірний аналіз вказує на те, 

що діалог – це розмова, яка має у своїй основі особливі ознаки: 

наскрізний рух, розділення, посилення, завершеність. Як випливає 

із семантики, терміна діалог може стосуватися тільки людського 

світу, будучи невід’ємною та унікальною особливістю соціальної 

природи. Він пронизує всі сфери суспільних відносин, що й пояснює 

існування багатьох різноаспектних підходів до інтерпретації його 

сутності” [9, 8]. 

Автор називає такі основні ознаки діалогу як найвищої 

форми спілкування: 

– наявність мети діалогу; 

– спрямованість на знаходження істини; 

– цінність істини для всіх учасників діалогу; 

– суб’єкт-суб’єктність; 

– рівноправність учасників; 

– толерантність та відповідальність; 

– обмін сутнісними поняттями учасників; 

– наявність нового сенсу в позиціях учасників; 

– взаєморозуміння та раціональна взаємодія у сфері кому-

нікативної і практичної діяльності; 

– вимірюваність результату діалогу. 

Сучасний науковець Ю.Ю. Тертяк наголошує: “оскільки 

діалогічний текст вибудовується двома чи більше суб’єктами 

комунікації, основне значення мають не зв’язність та неперервність 

цього тексту, а, навпаки, спільне керування переривчастістю, 

впорядкування, проникнення нового знання і відмінностей. 

Ведення бесіди… здійснюється під взаємним контролем усіх 

учасників діалогу і являє собою результат колективної діяльності по 

продукуванню дискурсивних форм” [13, 4]. 
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Водночас діалог – не просто обмін словами, а така взаємодія, 

що набуває форми систематично розгорнутого, доказового мірку-

вання. Він передбачає спілкування людей, які мислять раціонально, 

ставлять собі за мету пошук істини, якої вони не знають, але 

існування якої не викликає у них сумнівів. Відмова від пошуку 

істини позбавляє діалог сенсу. У будь-якому випадку діалог є 

спілкування людей, які живуть у ситуації свободи. Тільки для 

вільних людей діалог стає нормою їхнього соціального та 

духовного життя.  

Професор Т. Біленко в статті “Діалог у контексті дискурсу” 

зауважує, що діалог має на меті не подолання партнера, а досягнення 

взаєморозуміння; це специфічний момент духовного спілкування 

людей, коли взаємодіють у продуктивному зіткненні їхні думки. 

“Діалог – це не обов’язково спілкування і взаємодія “рівних за своїм 

розвитком людей. Важливо для діалогу інше: зіткнення різних ліній 

мислення, коли партнери взаємодіють і творчо зростають, оскільки 

креативна сутність комунікації переважає деструкцію” [2, 32]. 

Різновиди діалогічності письмового наукового мовлення в 

аспекті структури мовного акту і взаємодії комунікантів виявила 

професор М. Кожина. “Встановлені способи вираження діалогіч-

ності, основними з яких є: 

1) “розмова” з іншою згадуваною особою/особами, 

ідейними (теоретичними) супротивниками, однодумцями;  

2) зіставлення (зіткнення) двох і більше точок зору, які 

зазвичай у процесі аналізу оцінюються автором;  

3) “розмова” з читачем, запрошення його до спільних 

роздумів, прагнення привернути його увагу до змісту мовлення;  

4) “розмова” зі своїм другим “Я”, не двійником, а об’єктивова-

ним “Я” (представленим у тексті як діалог-самоаналіз, самоконтроль 

чи діалог різних логік із метою перевірки доказів” [5, 12]. 

Поняття діалог має багато визначень, а його численні типи 

описані з різних точок зору. Проте, як слушно зауважує Л. Сахарчук, 

“...у першу чергу треба наголосити на тому, що діалог – це 

найпоширеніший та найдавніший вид мовленнєвої діяльності, через 

яку безпосередньо реалізується соціальна комунікація” [11, 184]. 

Першим критерієм справжньої комунікації є суб’єкт-суб’єктне 

відношення. Його необхідне доповнення – інтерсуб’єктивність, 
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тобто умова взаємного “визнання” учасників комунікації як вільних 

та рівноправних суб’єктів. 

Мета статті – з’ясування природи діалогу у проекції 

античного та середньовічного світів, а також визначення основних 

ідей діалогів Платона та Абеляра як найяскравіших представників 

своїх епох. 

У науковій літературі побутує думка, що саме на етапі “живої 

комунікації”, поки філософія не перетворилася на феномен суто 

писемної культури, комунікативна природа філософії яскраво 

усвідомлювалась мислителями, а перші обміни філософськими 

думками були діалоги. 

Діалог  інформативна та екзистенційна взаємодія між 

комунікативними сторонами. Він може трактуватися або як вибір 

сторонами спільного курсу взаємодії, або як раціоналізований 

діалог, коли подія зустрічі переглядається на основі з отриманого 

результату. 

Діалог як теоретична модель характеризується такими 

спільними рисами:  

  спільна мова усіх співрозмовників ; 

  цілковите узгодження вихідних поглядів і методів; 

  базові поняття мови спілкування; 

  толерантність до чужої думки; 

  активність співрозмовників; 

  розуміння як мета; 

  коректність мовлення; 

  доброзичливість до точки зору (слів) партнера. 

У філософській літературі визнані такі основні постулати 

теорії діалогу: 

1. Діалог – це форма існування мови, пов’язана з її 

соціальною природою й комунікативною функцією. 

2. Діалогічне спілкування – це сфера прояву мовної 

діяльності людини. 

3. Мовне спілкування у формі діалогу – це конкретне 

втілення мови в її специфічних засобах, певна мовна структура. 

Діалог, який має всі ці ознаки, допомагає філософу не просто 

ділитися своїми ідеями, доробками, але й змінювати думки і 

формулювання як свої, так і партнера. 
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Античність є джерелом філософського діалогу в західноєвро-

пейській традиції. Саме тут діалог слугував методом знаходження 

істини за допомогою певним чином сформульованих питань і 

послідовного пошуку відповідей на них, а також започатковується 

“внутрішній” вид діалогу.  

Справжній філософський характер діалог отримав завдяки 

Сократу, тому що саме він є втіленням живої філософії  як 

способу життя і суті життєвої долі. Філософ у своїх діалогах 

відкривав співрозмовникам нове усвідомлення світу й самого 

себе. Сократ свідомо й наочно давав відчути, як у комунікації 

народжується істина. Він намагався пізнати : 

– самого себе; 

– чужу думку; 

– божество; 

– доброчесність. 

Форма діалогу виявилась найбільш вдалою для пошуку нових 

істин, коли вони ще не досягли усталеної та систематичної чи 

застиглої форми. Ставлячи все нові й нові запитання та дістаючи на 

них різні, аж до взаємовиключних, відповіді, персонажі діалогу 

втягують читача в лабораторію власної думки, розкриваючи 

перед ним свої сумніви і свої аргументи, демонструючи йому не 

тільки результати своїх роздумів, але й шляхи, якими відшукують 

загальний принцип у розмаїтті суперечливих думок, у сум’ятті 

різноголосся. Учень Сократа, Платон, філософію ототожнює з 

діалогом, тобто з самою сутністю людського мислення, яке прагне 

пізнання істини.  

Часто в діалогах Платона одним із персонажів є Сократ, 

водночас як реальна людина, його учитель, який назавжди 

залишився уособленням філософії, і як платонівське “Я”, – 

репрезентація філософської позиції самого Платона.  

Що в цих діалогах від Сократа, а що від Платона – 

встановити неможливо, але безперечно, що, відштовхуючись від 

тих чи тих думок Сократа, Платон не просто їх розвиває чи 

поглиблює, а створює оригінальну цілісну філософську систему, 

яка не втратила свого значення й досі. Тому, з ким би не сперечався 

чи погоджувався у своїх діалогах Платон, він провадить передусім 

постійний внутрішній діалог із самим собою, перебуває в 

постійному пошуку істини, котрий ніколи не може бути завершеним. 
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Подаємо основні ідеї, що їх висвітлює Платон у “Діалогах”: 

  Ідея краси й добра. Пізнання чи досягнення цієї ідеї є 

вершиною дійсного пізнання і свідченням повноцінності життя. 

  Матеріальний світ, що нас оточує і який ми пізнаємо 

своїми почуттями, є лише “тінню” від світу ідей, тобто 

матеріальний світ вторинний. Усі явища і предмети матеріального 

світу минущі, виникають, гинуть і змінюються (і тому не можуть 

бути справді сущими), ідеї є незмінними, нерухомими і вічними. 

  Ідея душі, яка є безтілесна, безсмертна, не виникає 

водночас із тілом, а існує вічно. Тіло підкоряється їй.  

  Ідея ідеальної держави. Головна причина псування 

суспільства, а разом з тим і державного ладу, полягає в “пануванні 

корисливих інтересів”, що зумовлюють вчинки і поводження людей. 

Відповідно до цього основного недоліку Платон поділяє всі існуючі 

держави на чотири різновиди в порядку збільшення, наростання 

“корисливих інтересів” у їхньому ладі: тимократія, олігархія, 

демократія, тиранія. 

Отже, античний тип діалогічності зародився і розвивався 

під впливом таких визначальних для тієї доби категорій: 

“космос”, “хаос” і “гармонія” [7, 92]. 

Провідними рисами античної діалогічності є: 

  цінність знання у давніх авторів; 

  схема античного діалогу  “пасивний індивід  активний 

соціальний речник”. 

У науковій літературі наголошується, що в подальшому 

розвитку (період Середньовіччя) глибокий сутнісний діалог 

трансформується в більш знеособлену форму  диспут, який існує 

до цього часу в структурі навчання. Найважливішою особливістю 

диспуту як способу діалогічного спілкування в освітньому процесі 

того часу є те, що її ядро становить не дослідження, не приріст 

нового знання, а інтерпретація сенсу вже наявних текстів (в 

основному релігійних) і повторна оповідь божественного слова 

авторитетів  визнаних церковних теологів [4, 123]. 

За внутрішньою структурою традиція діалогу в Середньовіччі 

відрізнялася від античної тим, що діалогові не були притаманні 

пошуки істини за допомогою діалектики, а викладання істини 

подавалося в авторитарній формі або в умовній формі запитань та 
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відповідей авторитарно-дидактичного викладу християнської 

доктрини. Християнство зробило принципово важливий крок в 

напрямку утвердження права особистості на самостійний і 

відповідальний вибір поведінки та вперше представило спілкування 

як діалог “Я” і “Ти”.  

Внаслідок сильної емоційної залученості мовців у процес 

розмови виник конфліктний, драматичний тип діалогів. Середньо-

віччя залишило у спадок гарячі диспути отців церкви, напружені 

дебати між представниками різних конфесій, які мали за мету  

відстояти своє релігійне вчення як єдино істинне. 

Провідними рисами середньовічної діалогічності є: 

 поляризація знання на сакральне і світське; 

 розподіл функціональних ролей учасників діалогу за схемою 

“захисник абсолютної істини  опонент, який сумнівається у цій 

істині або і заперечує її”. 

Петро Абеляр – один із видатних представників духовного 

життя середніх століть. Він був засуджений як єретик церквою, 

яка згодом, однак, поклала більшість його творів в основу своєї 

науки. Творчі ідеї Петро Абеляра потрібно розглядати у 

контексті його життя.  

Ретельним дослідником спадщини П. Абеляра є С. Неретіна, 

яка відзначає майстерність Петра у веденні діалогу, захоплено пише 

про “його логічний аналіз, що відповідає мистецтву розрізнення і 

віднайдення аргументів, його спроби розплести ранньосередньовіч-

ний вузол, котрий міцно зав’язав логіку побудови аподиктичного 

силогізму і логіку топосів, відповідну до вибору аргументів у спорі” 

(що було суттєвим у середньовічній практиці) та мотиви логічного 

дослідження і морального вчинку [6, 213]. 

Світлана Неретіна наголошує на тому, що в Середньовіччі 

“шлях до досягнення спасіння лежав через запитування власної 

душі”. Людина стоїть просто перед Богом, тобто самопізнання є 

водночас і богопізнанням, яке здійснюється своєрідно. 

Усе середньовічне буття мало на собі знак Божого 

творення. Тому все, що було зроблено людиною, осмислювалося 

двояко: будучи реальною життєвою подією, воно сприймалося 

як творіння, адже людина також творіння. 
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Вже у ранньому “Діалозі між Юдеєм, Християнином і 

Філософом”, з яких перший засновує свою релігію на 

моральному законі, природно природженому кожній людині, 

другий – на Законі-Писанні і третій – на тому і тому, керівником 

бесіди є філософ. Він вирішує труднощі, підводить співрозмовників 

до ясної постановки запитань. Він переконаний, що всі люди 

отримали від Бога розум. Добрі і благочестиві люди були і до 

“закону”. Недолік багатьох релігій (зокрема юдейської, християн-

ської) полягає в тому, що вони сприймаються не розумом, а 

звичкою, яка вкорінена з дитинства. Доросла людина виявляється 

рабом її, вустами повторює те, чого не відчуває “серцем” (тобто 

свідомістю). Разом з філософом християнин доходить висновку, 

що природний моральний закон вічний, що пекло і рай суть 

чисто духовні поняття, що близькість святих до Бога треба розуміти 

не в чуттєвому сенсі і що вирази, які натякають на чуттєву природу 

цих ідей, суть лише образи для неосвіченого народу.  

Оскільки створеній за образом і подобою Божою людині 

дарована здатність розумної причетності до Бога, вона вперше 

розглядається як особистість, діяльність якої заснована на свободі 

волі. Смисл свободи волі, за твердженням С. Неретіної, пов’язувався 

не з підкоренням необхідності, а “з визначенням вчинків совістю і 

свобідним вибором людини” [6, 55]. 

Людська свідомість, людський розум є джерелом усіх вчинків 

людей. Навіть до моральних принципів, які (як вважалося) є 

Божественними, Абеляр ставиться раціоналістично. Наприклад, 

гріх – це вчинок, здійснений людиною всупереч своїм розумним 

переконанням. Абеляр взагалі раціоналістично витлумачував 

християнську ідею споконвічної гріховності людей і місію Христа як 

Спасителя від цієї гріховності. На його думку, основне значення 

Христа було не те, що він своїми стражданнями зняв з людства 

гріховність, а в тому, що Христос своєю розумною моральною 

поведінкою показав людям приклад істинного життя.  

“Діалог” Абеляра висвітлює головні ідеї філософського 

осмислення духовного буття людства і осібної людини, зокрема 

надає богослов’ю нового статусу; саме воно (богослов’я) 

перетворюється на науку як свідчення про Бога, тобто у повному 

смислі – теологію. За часів раннього Середньовіччя богослов’я – це 

колекція, координація і систематизація текстів Святого письма. 
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У “Діалозі” філософ виражає загальну віру предків, а не 

свою, розглядає її з точки зору етики, яка становить “ціль усіх 

наук”. Він визначає вище благо, або мету блага, як те, завдяки 

чому кожна людина стає блаженною, якщо досягає його. І навпаки, 

вище зло – це те, йдучи за чим, людина стає нещасливою. А вище 

благо – Бог. 

Отже, зі зміною світоглядного орієнтиру змінюється і 

набуває свого гуманістичного спрямування діалог. 

Діалог, який триває між двома свідомостями у формі 

запитування, відбувається за умови рівності, що надає розумові 

можливість відкривати істини, про які він навіть не здогадувався 

перед початком діалогу. 

Людське спілкування має поліфункціональний характер, адже 

вступаючи у спілкування, партнери можуть не усвідомлювати всіх 

мотивів їхньої соціальної активності.  

Висновки і перспективи подальших розвідок. Отже, 

особистість – це завжди постійне долання своєї обмеженості й 

постійна напруга власної безмежності. А спілкування – це можли-

вість моєї максимальної відкритості. Тільки момент справжнього 

живого спілкування постає для мого “Я” як максимально творчою 

атмосферою, де воно здатне ставати всюдисущим. Через спілкування 

Я збираю себе у певну єдність, але не для того, щоб заспокоїтись 

на цьому, а для того, щоб знову віддати себе до рук іншого і 

знову віднайти себе, але вже іншого, збагаченого. 

Сутність спілкування, діалогу зводиться до його 

конститутивної ролі в пізнанні й самопізнанні: у діалозі відбува-

ється не обмін готовими, раніше створеними внутрішніми 

смислами, а залучення до процесу спільного творення, що 

змінить і учасників процесу, і їхній світогляд. 

У контексті взаємодії людей, спрямованої на досягнення 

конкретних цілей, комуніканти вербалізують власне світосприйняття 

та зумовлені ним комунікативні інтенції, інтерпретують мовлення 

й поведінку один одного, що є інтерактивним процесом. Ця 

інтерпретація ґрунтується на загальних та спеціальних знаннях, 

окремих логічних висновках. Важливе значення має знання того, 

як структурується інформація, а також розуміння контексту 

зумовлених прогнозів певної комунікативної ситуації. 
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Незважаючи на численність праць, які присвячені ролі 

діалогу в різноманітних сферах життєдіяльності суспільства, 

дослідження в цьому напрямку не перестають бути актуальними, 

адже спілкування ніколи не буде для людства другорядним. 
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Крутий Юлия. Диалог как межличностная связь (на 
примере диалогов Платона и Абеляра). Статья посвящена 

анализу диалога в истории Античности и Средневековья. Обозна-

чены и сформулированы основные идеи диалогов Платона и 

Абеляра как лучших представителей диалогического творчества 

античного и средневекового миров. Определены основные черты 

диалога, помогающие философу обмениваться своими идеями, 

изменять мысли и формулировки как свои, так и партнеров. 

Ключевые слова: диалог, коммуникация, общение, личность, 

идея, дискурс, разговор.  

 

Yuliya Krutiy. Dialogue as interpersonal communication 

(taking as examples dialogues by Plato and Abelard). The article 

analyzes the dialogue in the history of Antiquity and the Middle 

Ages. It defines the basic ideas of Plato’s and Abelard’s dialogues as 

the most prominent representatives of dialogic works in the antique 

and medieval worlds. The author singles out the main features of the 

dialogue that help the philosopher share his ideas, change both his 

own and his partners’ conceptions and statements. 

Keywords: dialogue, communication, intercourse, personality, 

idea, discourse, conversation. 
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БІБЛІЯ ЯК ШЛЯХ ВІД МІФУ ДО ЛОГОСУ 

ТА “ЗВОРОТНА ПЕРСПЕКТИВА” ШЛЯХУ ВІД 

ЛОГОСУ ДО МІФУ 

 
У статті досліджено проблему вивчення Біблії як 

протофілософської системи, оскільки Книга книг є маніфестом 
монотеїзму, обґрунтованого не лише емоційно-поетично, а й 
раціонально, що призвело до дезавуації магічно-міфологічної 
свідомості. Водночас культурні ініціативи епохи Модерну, спроби 
поставити на чільне місце не релігію, а науку, породжену в лоні 
архаїчної магії, парадоксально спричинюються до реставрації 
окультних алгоритмів і повернення до міфологічного мислення.  

Ключові слова: Біблія, міф, логос, магічний, міфологічний, 
релігійний та філософський світогляди, протофілософія. 

 

Постановка проблеми. При дослідженні генези філософ-

ського знання важливою проблемою постає точка відліку й 

інтелектуальні поштовхи, що спричинили появу філософії як такої. 

Філософія, звісно, не виникла на порожньому місці – їй передували 

різні типи світогляду (зазвичай, окрім філософського, виділяють 

магічний, міфологічний та релігійний), які мали деякі спільні риси з 

філософією, але водночас і суттєво від неї різнилися. Вони можуть 

і перетинатися, що особливо яскраво проявляється в архаїчні часи, 

коли формувалося явище, що сьогодні називають протофілосо-

фією (передфілософією). І якщо ми прагнемо усвідомити в належ-

ному масштабі проблеми протофілософського знання, не можна 

обминути Біблію, в якій виразно спостерігається прагнення 

деструкції міфологічно-магічної відомості й перехід до раціо-

нального пояснення світу та його першопричини. Проте в нашій 

свідомості  панує просвітницька  модель прогресу, відповідно  до  
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якої усяка релігія має з часом поступитися позитивній науці. 

Відповідно ідеалізується духовний пошук Нового й Новітнього 

часу, який розвивався всупереч біблійній концепції світу й людини 

та часто активно відроджував ті міфологічні алгоритми, що 

заперечувалися Біблією. 

Аналіз останніх досліджень. Питання про Біблію як 

протофілософську систему заплутане. У радянські часи (а в 

пострадянській науці часто й зараз) Біблія проголошується 

збіркою чи то міфів, чи то казок. Але, як слушно зазначають 

авторитетні західні вчені у колективному дослідженні, назва 

якого говорить сама за себе – “Біблія як джерело філософського 

міркування”, увага філософів до Книги Книг – безсумнівно 

виправдана, оскільки остання пропонує багатющі ресурси для 

філософського аналізу та тлумачення; тут також зафіксовано 

цікавий парадокс: Біблію можуть правильно зрозуміти лише 

філософи, вільні від намагання втиснути її у рамки якихось 

наступних філософських шкіл або безжалісного раціоналізму 

[27, 31 – 32]. Подібну думку висловлюють сучасні російські 

дослідники Т. і С. Хмелевські, розглядаючи Біблію “як книгу, в 

якій під покровом релігійного, догматичного і міфологічного 

слова ховається логічно послідовна та обґрунтована система 

філософського мислення” [22, 15]. У Г. Майорова відзначено, 

що Біблія немовби йшла назустріч європейській філософії: у 

пізніх її книгах неважко помітити вплив елліністичного 

розумування, а в “текстуру навіть найдавніших біблійних книг 

були вплетені деякі світоглядні ідеї, які незалежно від ідей 

греків і часто в інший спосіб відповідали на ті ж самі питання, 

що й грецька філософія” [12, 26]. Наприклад, християнський 

провіденціалізм міг бути підкріплений стоїчно-платонічними 

концепціями провидіння, але безпосереднє його джерело – 

провіденціалізм Біблії; креаціонізм поставав із біблійного 

світогляду, та й тут, скажімо, християнство знаходило аналогії в 

античній традиції – хоча б у платонівському “Тімеї” [12, 26 – 27]. 

І. Шифман також відзначає типологічні збіги у постулатах Старого 

Завіту та у погляді грецького філософа Фалеса Мілетського на 

першоначала, а в Еклезіасті дослідник бачить паралелі вченню 

стоїків [25, 113, 172 – 173]. 
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Заперечення біблійної концепції світу та людини у Новий 

час супроводжувалося не самою лише опорою на наукове знання 

як таке, а й неочікуваною глобальною активізацією саме тієї 

міфологічної свідомості, яку Біблія заперечувала. Не можна не 

погодитися з думкою Г. Почепцова, що масова свідомість 

міфічна [16, 163], і зрозуміло, чому в епоху ЗМІ та поширення 

масової культури все очевиднішим стає, що ми живемо серед 

міфів. Сама масова культура є засобом міфологізації свідомості 

[6], реклама формує міфологічне мислення, стаючи, на думку 

А. Прітчина та Б. Теременко, найбільш повним його відбиттям 

[17, 150]. П. Тілліх іменує сучасні міфи квазірелігіями, в яких місце 

вищого авторитету посідають народ, наука або суспільство, і 

вказує на сумні наслідки подібних квазісистем – фашизм та 

комунізм [28]. Про комуністичний та фашистський міфи, як і 

про міфологізацію особистостей за допомогою мас-медіа, пише 

М. Еліаде [26, 177 – 189]. Отже, проблеми міфологізації сучасної 

суспільної та наукової свідомості, відступи у сферу архаїчного 

мислення висвітлюються дещо спорадично, й увагу дослідників в 

основному привертає сфера політики та ЗМІ. 

Метою статті є аналіз малодослідженої духовної параболи: 

Біблія  ̧яка обґрунтовує монотеїзм не лише емоційно-поетично, а й 

раціонально, являє собою справжню протофілософську систему, 

яка, втім, починає активно витіснятися в епоху Модерну антропо-

центричним міфом, широким відродженням окультних уявлень, 

фантомними утопічними концепціями, міфологією “секуляризова-

них релігій” та прихованою або ж і відвертою міфологізацією 

наукового знання. 

Перед тим, як розпочинати розмову про риси прото-

філософії у Біблії, варто окреслити, що це таке. Хоча сьогодні 

вже стало загальником виділяти протофілософію як окремий 

етап становлення філософського знання, по суті, майже ніде не 

пояснюється, в чому відмінність цього феномена від власне філосо-

фії. Так, передфілософія називається перехідною світоглядною 

формою між міфологією та релігією і, водночас, безпосередньо 

самою філософією [19, 21]. Л. Балашов пише, що протофілософією 

є вже міфологія: адже “міфологія Стародавньої Греції – майже 

готова філософія” [2, 32]. С. Черняєв розглядає язичницьку 

міфологію слов’ян через призму ведичної протофілософії Індії 
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[24]. Для А. Чанишева передфілософія – це – “сукупність 

розвиненої міфології та начал наук (математики, астрономії, 

фізики, медицини)” [23, 20], в більш вузькому сенсі – “це те, що в 

міфології та в началах наук безпосередньо слугувало генезису 

філософії. У міфології це стихійна постановка світоглядних 

питань, в началах наук це не стільки самі знання, скільки 

розвиток мислення, самого наукового духу та якогось методу” 

[23, 21], у найбільш вузькому смислі це – “протиріччя між 

заснованим на емоційній, нераціональній уяві та началами 

наукового мислення, між фантазуючою міфотворчістю та 

елементарним науковим методом” [23, 21]; ситуація доповнюється 

терміном “протофілософія” (“первинна філософія”), це – “первород-

на філософія, яка щойно виникла з міфології під впливом 

мислення, що розвивається, та несе на собі родимки соціоантропо-

морфічного комплексу” [23, 27]. Отже, немає визнаної точки зору не 

лише на те, що називати протофілософією, але й навіть на те, чи 

можна вважати протофілософію та передфілософію синонімами. 

Натомість міфологічне мислення вивчене набагато краще. 

Відомо, що на дописемному, фольклорному, міфопоетичному 

етапі релігійної свідомості людина самостверджується через 

складання міфів. Дж. Кемпбелл серед головних ознак, що від 

початку відрізняють людину від тварин, вважає, що життя 

людини підкорене насамперед міфологічним цілям, і лише потім – 

економічним законам [8, 24]. При цьому “міф не є спеціальним 

утворенням релігії, або релігійною формою, тобто він не є 

субстанційним самоствердженням особистості у вічності, але він – 

енергійне, феноменальне самоствердження особистості, незалежно 

від проблеми взаємозв’язку вічності та часу” [11, 99]. Людина в 

просторі політеїстичного міфу найчастіше постає богоборцем – 

особливо виразно це вимальовується в доктрині та практиці такої 

високорозвиненої паганістичної духовної системи, як йога. Справа в 

тому, що дологічне мислення архаїчної людини (К. Леві-Стросс) 

базується на тому, що обидві півкулі мозку виконували одну й 

ту само роботу: творили поетичну образність. Міф і є 

поетичною, нелогічною картиною світу, і сказати, що він – 

“розповідь, яка пояснює звичаї, інститути чи природні явища, а 

також релігійні обряди і вірування” [18, 414] недостатньо: адже 

“пояснення” відбувається поза логікою. На відміну від логічно-
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раціональної системи, міф, який є “необхідною категорією 

свідомості та буття взагалі” [11, 25], – не ідеальне буття, а 

“речова реальність” та “тілесна дійсність” [11, 27]. Загалом за 

концепцією О. Лосєва, міф – це не фантастична вигадка, схема 

чи алегорія, не метафізична побудова, не примітивно-наукова 

побудова (хоча міф іноді може навіть частково співпадати з 

певними науками), не поетичний твір як такий, не спеціальне 

релігійне утворення, не догмат, не історична подія як така. Міф – 

це символ, це особистісна форма, це чудо (увесь світ з усіма його 

складовими, живими й неживими є міфом і є чудом). Але тоді нам 

залишається додати, що раціонально-логічне вмотивування 

генези цього чуда як ідеї Бога-Творця виходить за межі емоційного 

переживання міфу. 

У Біблії відбувається не менш значний, ніж у духовному 

житті стародавніх греків, перехід від міфу до логосу, від поетичних 

образів до абстрактного розумування. Тут спостерігається чітка 

метаморфоза міфу в історичну концепцію та раціоналістичну 

теологію: “Підхід у дусі Дж. Фрезера, який бачив у Біблії 

винятково фольклорно-міфологічний зміст, сьогодні сприймається 

фахівцями як застарілий. Справа в тому, що Біблія якраз і є 

одним із перших в історії культури текстом, який зафіксував 

виживання “родимок міфологізму“, ствердив тверезість, правду і 

реалізм як установки письменства…” [1, 147]. Міфопоетичні 

мотиви притаманні, як правило, найбільш раннім книгам Біблії. 

Це – єврейський фольклор епохи кочівля, зафіксований на 

письмі в епоху національної консолідації. Надалі ж емоційні і 

молитовні тексти (Псалтир, Пісня над Піснями, Пророки) 

інкрустуються у цей раціонально-богословський текст як 

розвиток раціонально-теологічної теми, подібно до того, як 

фреска або мозаїка прикрашають та ілюструють архітектурний 

задум. Неважко спостерегти тут певну паралель до філософського 

пошуку Стародавньої Греції: двоємир’я Платона та установка 

Аристотеля на детальне вивчення реальності, що оточує людину, 

начебто віддзеркалюється у біблійній картині світу, в якій 

людина володарює над земним буттям, але тимчасово, і є при 

цьому виконавцем волі Божества або ж бунтівником, творінням, 

що повстало проти свого Творця. В іудаїзмі “концепція Бога 

являє собою настільки високий рівень абстракції, що для його 
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досягнення давні євреї, здається, вийшли за межі міфопоетичної 

думки” [4, 287]. Тому трактовка Біблії як суцільної “міфології” 

чи “теургії” хибна від початку. Традиція атеїстичного за своїм 

змістом ототожнення магії та релігії зосереджується на більш 

пізніх явищах конвергенції (подібність християнського причастя 

до поїдання плоті Бога в архаїчних культах тощо), проте інерція 

магічних ритуалів у цивілізованих релігіях є не більше ніж 

інерцією. При цьому тут якраз спостерігається активне 

заперечення магізму: Авеста та Біблія у цьому відношенні – 

практично одностайні, і Заратустра так само відкидає чаклунство, як 

і автори біблійного тексту. Якщо порівняти дуалістичну та 

монотеїстичну моделі Авести і Біблії, з одного боку, та корпус книг 

індуїстських Вед – з другого, то бачимо, що їх розділяє духовна 

прірва. Веди є маніфестом політеїзму (хоча вчення про брахман 

та атман являє тенденцію до переосмислення політеїстичної 

моделі), вони відбивають поклоніння природним і демонічним 

стихіям, однакове вшанування добра та зла і, відповідно, 

релятивність моралі, а Атгарваведа (4-й комплекс ведичних 

книг) є просто збірником магічних формул та заклинань. Людина 

тут, як і в європейському Ренесансі, – справжній центр всесвіту, вона 

мислить себе його потенційно повним володарем, що й породжує 

магічний світогляд. “У магізмі приховано присутня та духовна 

тенденція, що корениться у першородному гріху людства: 

поставити себе у центр всесвіту та примусити служити собі його 

сили” [14, 77]. Стосовно зороастрійської або біблійної картини 

світу, то тут наївний антропоцентризм, властивий свідомості 

архаїчного суспільства, щезає, бо людина мислиться творінням і 

виконавцем волі благого божества. Щезає і моральний релятивізм, 

що виявлявся у рівношануванні добра і зла. Бог постає світлом й 

джерелом добра, добрим Отцем світу і джерелом моральності. Тому 

маг, який намагається підкорити божество засобами теургії, дійсно є 

антагоністом жерця Світлого Божества. 

Можна сказати, що Біблія є переломним моментом у 

культурі людства взагалі. Вона перестає бути зводом фольклор-

них міфопоетичних сюжетів, стаючи літературою переважно 

інтелектуалістського характеру, яка спрямовує людину на організа-

цію життєвої реальності, кодексом раціоналістичного характеру, 

спрямованим якраз на вижиття міфологізму, утвердження почуття 
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значущості реальної історії єврейського народу та народів, що 

його оточують, як Священної, повчальної історії. А завдання 

пізнання законів божественного задуму та розрізнення Добра і Зла 

ставить у центр світу Божество, і для наївного язичницького 

антропоцентризму тут просто немає місця. Усі, хто відступає в світ 

магічних прагнень, є, з погляду авторів Біблії, відщепенцями, які 

самі себе виводять з того променю світла, що йде від Божества. 

Отож, свобода людини, на відміну від того, як її розуміють 

апологети антибіблійного руху, зовсім не зводиться до створення 

олюдненого, побудованого на науці і позитивному знанні, 

раціоналізованого світу. Більше того, насправді й Ренесанс, цей 

початок епохи Модерну, зовсім не мав на меті емансипацію 

людського від усього потойбічного. Але тоді почалася поступова 

реставрація політеїстично-міфологічного світогляду, відмова від 

тяжко напрацьованої за століття християнської моралі, від усієї 

системи церковної культури, що з блиском довела епоха Нового 

та Найновішого часу, сповнена революційного полум’я і коло-

сальних ірраціональних тектонічних зсувів у соціальній структурі й 

психології суспільства. 

Загальним місцем стало протиставлення “міської культури” 

Ренесансу архаїчній “сільській” народній культурі Середньовіччя. Та 

вже в епоху Ренесансу місто дедалі густіше насичувалося 

вихідцями з сіл (адже вважалося, що рік і один день, проведені 

за стінами міста, дають юридичну підставу для надання збіглому 

кріпакові свободи – “повітря міста робить вільним”). Куртуазна 

культура лицарства не справила такого потужного впливу на 

свідомість простих городян, як народна. І цей народний тиск на 

пануючу досі церковну культуру не лише призвів до поступового 

витіснення латини романськими та іншими національними мовами, а 

й, паралельно, до відродження власних прабатьківських культурних 

стереотипів. Уявлення про результативність магії, про силу 

старовинного чарівництва ставали дедалі більш поширеними; люди 

Ренесансу дедалі активніше використовували чаклунські практики, 

що нарешті й призвело до тих процесів над чаклунами й відьмами, 

які, завдяки просвітницькій пропаганді, стали чомусь ототожнюва-

тися з “темним Середньовіччям”. І дуже симптоматично, що 

войовничий антихристиянин Ф. Ніцше з великим ентузіазмом 

проголошував парадоксальну ідею переваги марновірства над 
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вірою. Він недвозначно називав марновірство ознакою 

Просвітництва, декларуючи: “марновірство завжди було явищем 

прогресивним у порівняно з вірою, воно є знаком того, що інтелект 

став більш незалежним та заявляє про свої права” [15, 296]. Ця 

“логіка навиворіт” відбила провідні тенденції духовного само-

визначення людини Нового часу взагалі. 

Ренесансні й постренесансні літературно-мистецькі та 

науково-технічні звершення продиктовані захопленням уже не 

Творцем, а його творінням – матеріальним світом і людиною. 

Середньовічний теоцентризм змінюється ренесансним антропо-

центризмом: замість створення світу Богом із “нічого” 

проголошується вічність співіснування природи та божества, якщо 

раніше буття Бога було досконалим, а матерія – джерелом зла, то 

тепер обожнюється сама природа, та й сама філософія для 

гуманістів Відродження стає засобом піднесення людини [20, 

264]. Радикально змінився вектор духовного пошуку. “Історичне 

значення антропоцентричного обожнення людини гуманістами 

<…> визначається і тим, що вони замість “царства Бога” (regnum 

Dei), яке не змогло здійснитися на землі, висувають ідею “царства 

людини” (regnum hominis)” [7, 7]. 

При цьому демонізація людини, свідома орієнтація її на 

сили пітьми поступово стають не екстремальною, а банальною 

ситуацією. І симптоматично, що паралельно з “розкріпаченням” 

людини від християнського світогляду й моралі відбувається 

надзвичайно активна реабілітація окультизму. Книга, що 

недавно вийшла на Заході [3], послідовно розставляє всі крапки 

над “і”. Автори не приховують, що вони належать до легіону 

прихильників окультизму, і при цьому підкреслюють, що витоки 

такої ідеології містяться саме в Ренесансі, що трактується ними 

зовсім не як ера гуманізму. Власне, гуманізм в їхньому 

тлумаченні невід’ємний від виходу людини в окультні світи, від 

прагнення запанувати над матеріальним світом за допомогою 

демонічних стихій. Вони поділяють усе людство на три основних 

категорії – “священний” маг (тобто білий), “нечестивий” маг 

(чорний) та жертва. При цьому, на жаль, з точки зору авторів, 

“більшість людських істот значну частину свого життя є у ролі 

“жертв”, “сприймають своє реальне існування як щось задане і 

тим само визнають себе його рабами” [3, 305]. Отож, свобода 
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людини, як її розуміють апологети цього руху, зовсім не зводиться 

до створення олюдненого, побудованого на науці і позитивному 

знанні, раціоналізованого світу. Відбулося справжнє відродження 

політеїстично-міфологічного світогляду, відмова від християнської 

культури, що з блиском довела епоха Нового часу, сповнена 

революційного полум’я та колосальних ірраціональних тектонічних 

зсувів у соціальній структурі і психології суспільства. 

Веселі новели у дусі Боккаччо демонструють, при всій їх 

людській чарівливості, колосальне падіння християнської моралі 

і повернення до рівня свідомості тієї “тілесної” людини, про яку 

з таким жалем говорив апостол Павло. Адже все це тепер, в 

річищі “гуманізму”, сприймалося як щось “природне” та “гідне”. 

І ця людина, що від початку мислиться, за виразною інерцією 

християнської думки, недосконалою, тим не менше ставиться на 

небувалу, божественну висоту; людина зі всіма своїми зльотами 

та падіннями знову стає мірилом усіх речей. У відомому творі 

П. делла Мірандоли “Про гідність людини” стверджується, що 

людина, нічим не обмежена, є синтезом космічного та земного 

буття, існує в центрі Всесвіту і творить сама себе. І, звичайно ж, 

людина покликана, на погляд ренесансних гуманістів, до 

“божественного” гедоністичного існування, нічим не обтяженого, 

позбавленого клопотів (трактат Л. Валли “Про насолоду”). 

Характерна точка зору О. Горфункеля: “Філософії Відродження 

притаманний яскраво виражений антропоцентризм. Людина не 

лише є найважливішим об’єктом філософського розгляду, але і 

виявляється центральною ланкою всього ланцюга космічного 

буття” [5, 10]. В епоху Відродження спроби послабити відчуття 

першородного гріха людини спричинили розповсюдження герметич-

ного вчення, яке “підносить людину до рівня Бога і цим позбавляє 

її від тягаря першородного гріха, переборює нездоланну безодню 

між нею та Творцем” [13, 147]. 

Гіпертрофований антропоцентризм Ренесансу захоплював 

Енгельса, який шанував цю епоху за “титанізм” і вважав її “найбільш 

прогресивним переворотом з усіх, пережитих людством”. Утім, 

Енгельс волів не помічати, що саме в “епоху титанів” розкріпачилося 

усе те страхітливе, що християнство тисячоліття прагнуло якщо не 

винищити, то хоча б нейтралізувати. Постаті на кшталт сумно 

знаменитої угорки Єлізавети Баторі, яку прозвали Кривавою 
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графинею, були дійсно “титанічними” й не такими вже нетиповими 

для епохи. Й. Гейзінга слушно зазначає, що Ренесанс як епоху 

потрібно сприймати в усій її складності, неоднорідності, 

суперечностях, годі “шукати тут завершену духовну єдність, або 

виражати її за допомогою однієї простої формули” [21, 342]. 

Досить уважно прочитати книгу О. Лосєва “Естетика Відродження” 

[9, 120 – 135], аби здригнутися від того, що являв собою “зворотний 

бік” ренесансного титанізму. Та й в інших своїх роботах О. Лосєв 

зовсім не був схильний ідеалізувати Відродження з його поглядом 

на людину. “Було б абсолютно неправильно, відмічаючи очевидну 

гуманістичну тенденцію Ренесансу, не помічати тенденцію, їй 

протилежну. І мистецтво того часу виражало не лише пафос 

самоствердження й самопізнання людини, яка стала автономною, а 

й слабкість і навіть неміч індивідуалізму Відродження”. Більш 

того: “Мислителі та митці Ренесансу відчували в собі безмежну 

силу і можливість, якої досі не бувало, проникати в глибини і 

внутрішніх переживань людини, і художньої образності, і 

всемогутньої краси природи. Однак навіть найбільш значні 

представники Ренесансу завжди відчували якусь обмеженість 

людського єства, якусь, причому дуже нерідку, безпомічність у 

переробці природи, в художньо-творчій діяльності” [10, 255 – 256]. 

І якщо навіть, поступаючись постмодерністським табу, не 

говорити про прогрес взагалі, то про регрес тут говорити, мабуть, 

варто. “Нова людина”, звільнена від почуття присутності 

Всевидючого Ока, як її не іменувати – “ренесансною людиною”, 

“білявою бестією” чи “homo soveticus”, не стала сигніфікацією 

більш витонченого й розвиненого щабля культури. У свідомості 

цієї людини, що її часом визначають як “кідалта” – “вічну дитину”, 

домінують як найвищі цінності їжа та секс, невибагливі розваги й 

примітивні видовища. Здається, вона осягнула-таки фаустівську 

“вічну молодість”, але ще не встигла вдруге постаріти. А що тут 

місце релігії займає наївна віра в позитивну науку, то не зайве 

нагадати, що наука народилася в лоні магії й зберігає імпульс 

прагнення не стільки до пізнання законів світу, скільки до його 

“перебудови”, часто повертаючись непомітно для себе до 

магічних алгоритмів, обіцяючи побудувати рай на землі, 

перетворити жито на пшеницю, підкорити космос і перемогти 

смерть тощо. Віра у всевладдя людини, що знайшла свій граничний 
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прояв у сайєнтизмі, є усе ж таки різновидом наївної магічної віри у 

чарівне. І філософія, яка намагається спиратися виключно на науку, 

ігноруючи досвід релігії, мимоволі опиняється в ситуації Фауста. 

У висновках зауважимо, що біблійне заперечення 

чаклунства продиктоване прагненням відділити міф від Логосу, 

Добро від Зла, що дає змогу диференціювати язичницьку магію 

та ревеляціоністську релігію. Водночас занурення сучасної 

людини в світ архаїчного міфу та гальванізація окультизму 

свідчать про драматичний діалог в лоні європейської культури, 

який, по суті, й досі не припиняється, визначаючи неповторний 

внутрішній динамізм цієї культури. Але питання про пріоритети 

залишається й досі проблемним. 

Перспективою подальших пошуків є більш детальний та 

розлогий аналіз і проблеми “Біблія як протофілософія”, і питання 

філософської змістовності та духовної вагомості неоязичницького 

руху наших днів, який протиставляє себе біблійному досвіду: 

звичайно, цей потужний комплекс проблем вимагає більш масштаб-

ного дослідження, ніж ця стаття. 
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Мария Чикарькова. Библия как путь от мифа к логосу и 

«обратная перспектива» пути от логоса к мифу. В статье 

исследована проблема изучения Библии как протофилософской 

системы, поскольку Книга книг является манифестом монотеизма, 

обоснованного не только эмоционально-поэтически, но и рацио-

нально, что привело к дезавуации магическо-мифологического 

сознания. Вместе с тем, культурные инициативы эпохи Модерна, 

попытки поставить во главу угла не религию, а науку, рожденную в 

лоне архаической магии, парадоксально ведут к реставрации 

оккультных алгоритмов и возврату к мифологическому мышлению. 

Ключевые слова: магическое, мифологическое, религиозное и 

философское мировоззрения; миф; логос; протофилософия; Библия. 

 

Chikarkova Maria. The Bible as the way from Myth to 

Logos and "reverse perspective" way from Logos to Myth. The 

article deals with the problem of the study of the Bible as a proto-

philosophic system because the Book of books manifesto is 
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monotheism, grounded not only emotionally and poetically, but 

rationally, leading to disavowing magical-mythical consciousness. 

However, cultural initiatives of Modern era, attempts to put to the 

fore not religion, but science, generated in the bosom of archaic 

magic, paradoxically cause restoration of occult algorithms and 

return to mythological thinking.  

Keywords: magical, mythological, religious and philosophical 

outlooks; Myth; Logos; proto-philosophy; Bible. 
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ПРОБЛЕМА СТОЇЧНОГО РОЗУМІННЯ  

“ЖИТТЯ ЗГІДНО З ПРИРОДОЮ” 

ТА ЙОГО ВПЛИВ НА АНТРОПОЛОГІЧНУ 

ПРОБЛЕМАТИКУ ЄВАГРІЯ ПОНТІЙСЬКОГО 

 
Автор досліджує проблему стоїчного розуміння “життя 

згідно з природою”, з’ясовує процес розвитку цього поняття, 
показує його динамічність та багатогранність у контексті 
стоїчної філософії, розглядає певні відношення між стоїчною та 
християнською філософією, також аналізує вплив стоїчного 
поняття “життя згідно з природою” на антропологічну пробле-
матику Євагрія Понтійського. 

Ключові слова: стоїцизм, чесноти, життя згідно з 
природою, християнська філософія, антропологія, Євагрій 
Понтійський. 

 

Постановка проблеми. Християнство, одне із найважли-

віших релігійних учень людської цивілізації, у своєму довгому 

існуванні суттєво впливало на розвиток філософської думки, так 

само як і воно зазнавало впливу з боку різноманітних філософ-

ських систем, що функціонували ще перед його виникненням. 

Головно, такі впливи можна спостерігати у творах тих чи тих 

християнських мислителів. Християнство прагнуло користуватися 

мовою того філософського середовища, в якому перебувало, 

запозичало багато ідей і навіть саму термінологію для того, щоб 

зробити своє вчення більш зрозумілим. Водночас філософсько-

категоріальне надбання такого середовища неабияк збагачувало 

філософську думку самого християнства. 

У цій перспективі виникає проблема дослідження різно-

манітних  філософських впливів, зокрема античної філософії на  
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розвиток та збагачення філософського виміру самого християн-

ського вчення. Оскільки ця тема має надто широкі межі, то ми 

зосередимось на вивченні впливу стоїчного поняття “життя згідно з 

природою” на антропологічну проблематику Євагрія Понтійського, 

яка є типовим виявом філософсько-містичного виміру християн-

ського світогляду. 

Актуальність теми зумовлена тим, що дає змогу на 

конкретному прикладі побачити сам механізм здійснення такого 

впливу та уникнути наявної проблеми спрощення розуміння ролі 

філософських чи релігійних чинників у релігійно-філософських 

поглядах християнських мислителів. Процес спрощення виявляється 

у тому, що дослідник може применшувати роль або філософської, 

або релігійної складової, що зрештою призводить до викривленого 

розуміння філософсько-релігійного вчення конкретного релігійного 

мислителя. У такому разі представники філософського табору 

применшують роль власне релігійного чинника, тоді як представ-

ники релігійного табору не завжди надають відповідного значення 

філософській складовій вчення. 

Аналіз останніх досліджень. У вітчизняній літературі 

досліджень на зазначену тему не знайдено. Водночас варто 

виокремити низку джерел, які допомогли у дослідженні окремих 

складових нашої теми. Так, стосовно стоїчної філософії, то варто 

назвати праці М. Канто-Спербер [2], О.А. Столярова [12], 

І.М. Титаренко [13], А. Степанової [11]. Також, цікавими є 

енциклопедичні довідники під редакцією П. Кунцмана [5] і 

С. Аверинцева [14] та ін. Окремо виділимо дослідження 

Ж.М. Гюйо [3], оскільки тут разом із розкриттям стоїчного вчення 

була зроблена спроба аналізу у співвідношенні із християнством. Що 

стосується дослідження співвідношення стоїчного вчення та 

вчення Євагрія Понтійського, то такої літератури не було 

знайдено. Проте зарубежем є низка джерел, які стосуються 

вивчення стоїчних впливів на інші аспекти християнського 

філософського виміру [17], [18], [19], [20], [21]. 

З огляду на відсутність праць із дослідженням цієї теми, 

основний акцент у роботі зроблено на першоджерела. З одного 

боку, це зібрання творів Євагрія Понтійського із досить вдалими 

та енциклопедично багатими коментарями О.І. Сидорова [4]. З 

іншого – це твори, власне, самих стоїків, де наголошувалось на 
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поглядах представників Ранньої Стої – Зенона, Клеанфа [15] та 

Хризипа [16], хоч також використовувались і твори римських 

стоїків [6], і особливо вдала стаття О.Ф. Лосєва щодо пізніх 

стоїків. Цитування Марка Аврелія наводилось із українського 

перекладу його творів [8]. 

Метою дослідження є освоєння багатогранності самого 

стоїчного поняття “життя згідно з природою” та його вплив на 

вчення Євагрія Понтійського, а також вивчення на основі цього 

прикладу впливу категорій філософського виміру дохристиянського 

світу на формування релігійно-філософських світоглядних позицій 

християнських мислителів. 

Саме поняття “життя згідно з природою” має, з одного боку, 

багато спільного із подібними поняттями інших філософських 

систем (як наприклад – життя згідно з Дао в даосизмі), а з іншого – 

здійснює різноманітні впливи на світогляд пізніших окремих 

мислителів та цілих філософських і релігійних систем. Зокрема, це 

використання поняття “життя згідно з природою” християнськими 

мислителями, вчення яких у багатьох аспектах зазнало впливу 

стоїчного світогляду. Власне, Євагрій Понтійський і є одним із 

таких мислителів. 

Євагрій народився близько 345 року в невеликому місті 

Івора (розташоване на півночі сучасної Туреччини). З часом 

переїхав до Константинополя, де був висвячений Григорієм 

Назіанзином на диякона. Потім поїхав до Єгипту, де прийняв 

чернецтво. Перші два роки прожив на Нітрійській горі, а ще 14 

років він мешкав аскетом у так званих келіях. Написав низку 

філософсько-містичних та аскетичних творів. Він був одним із 

впливових мислителів золотої доби патристики. Перебуваючи 

значну частину свого життя серед аскетів, він “на відміну від 

усіх інших Отців пустелі, вчення яких ґрунтувалось суто на 

Біблії та особистій практиці, поєднує власний духовний досвід із 

філософськими та богословськими спекуляціями” [1, 74]. На думку 

Г. Бунге, Євагрій здійснив синтез богослов’я та практичного 

чернецтва, І. Хаусхерр називає його організатором східно-

християнського духовного вчення, яке перебувало під значним 

впливом Орігена і належить до того самого духовного напрямку, 

до якого належали Максим Ісповідник, Філофей Синайський, 

Григорій Синаїт [9, 52]. Про значний вплив творів Орігена 
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згадує і В.М Лосський, який пише стосовно Євагрія  “незважа-

ючи на тісні зв’язки з трьома великими кападокійцями, особливо 

із св. Григорієм Богословом, якого Євагрій вважав своїм учителем, 

сформувався він, передусім, читаючи Орігена” [7, 76]. Відзначимо 

також, що у своєму аскетичному вченні та вченні про чесноти цей 

автор використовує стоїчну термінологію. Стосовно вчення Орігена, 

то від нього Євагрій запозичає частину ідей – щодо есхатології, 

космології, як і сам екзегетичний метод інтерпретації Святого 

Писання, хоч імені самого Орігена він не згадує. 

Духовно-філософська атмосфера, в якій формувався 

світогляд Євагрія Понтійського, була насичена стоїчними ідеями. 

Вони тією чи тією мірою були сприйняті багатьма християн-

ськими мислителями, які часто змінювали їх зміст в інших 

системах координат. Мав місце також інший тип засвоєння 

християнством ідей філософських систем назагал і стоїчних 

зокрема – вони частково, або повністю включались до філософсько-

релігійного світогляду. 

Про роль стоїцизму у культурно-філософському просторі 

християнських мислителів ІІ – ІІІ століття свідчить О.А. Столяров, 

що “ІІ і ІІІ століття були періодом суттєвого впливу Стої на 

християнську літературу, впливу, від якого не був вільний жоден 

великий християнський автор” [12, 331]. І хоча діяльність Євагрія 

припадає на четверте століття, епоха сильного стоїчного впливу ще 

утримувала досить міцні позиції у культурно-філософському 

середовищі формування його світогляду. 

Також І. Титаренко відзначає добре знання отцями церкви 

текстів представників стоїчної філософії. Вона наводить головні 

причини цього феномену, які можна структуризувати так: 

1) подібність певних аспектів стоїчної етики та християнської 

моралі; 2) поширеність стоїчного вчення в пізньоантичний період; 

3) можливість використання стоїчних аргументів у боротьбі з 

дуалізмом гностиків; 4) значна відповідність стоїчних ідей та норм 

християнському монотеїзму і раціоналістичному та оптимістичному 

настрою ранньохристиянської літератури [13, 256]. До цього 

переліку потрібно також додати подібність певних феноменів 

духовно-містичного життя християнських ченців і стоїчних 

мислителів, які у бажанні практичної реалізації своїх ідеалів не 
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могли оминути антропологічний вимір, що фактично ставав 

ареною боротьби за реалізацію чеснотливого життя. 

Водночас із такою великою кількістю точок дотику між 

цими двома значними вченнями потрібно бути також свідомими 

щодо тих суттєвих відмінностей, які виключали повне їхнє 

еклектичне об’єднання. І хоч таких відмінностей є дуже велика 

кількість, варто зосередити увагу на одній, з найважливіших, 

найсильніших сил стоїчного вчення  ідеться про розуміння 

чесноти. У цьому сенсі Ж.М. Гюйо вдало зауважив, що “у стоїків 

чеснота у самій собі знаходила принцип і кінцеву мету; вона 

диктувалась свідомістю, санкціонувалась нею. Християнство 

шукає принцип та ціль чесноти за межами останньої; чеснота 

диктується Богом, санкціонується ним” [3, 44 – 45]. 

Таке принципове розходження стосовно одного із центра-

льних понять учення мало б також вести за собою інші відмінності, 

зокрема в антропологічному вимірі, який тісно пов’язаний із 

розумінням досконалості цих двох систем світогляду. 

Не можна залишити поза увагою ще одну важливу 

відмінність, а саме – розуміння Бога. Ця відмінність тягне за 

собою зовсім інший тип відносин між людиною та Богом. Якщо у 

християнстві Бог є персоналізованим людинолюбцем, то в стоїчному 

світогляді він тотожним з природою, є божеством, розсіяним у 

всесвіті вогненним розумом. Це є причиною різного типу відносин 

між людиною та Богом у християнстві і стоїцизмі. Влучно зауважує 

А. Содомора стосовно світогляду Сенеки  “…у Сенеки не знайдемо і 

натяку на ту взаємність почуття, що у християнстві єднає людину, 

творіння Бога, з самим Творцем” [10, 29]. 

Незважаючи на відмінність у багатьох аспектах між 

християнським та стоїчним ученням, є багато місць у творах 

Євагрія, де простежувався вплив поглядів стоїків на його світогляд. 

Одним із перших місць у творах, які часто наводять на думку про 

аналогію із представниками стоїчного філософування, є вживання 

словосполучення – “діяти згідно з природою”. У його творі “Слово 

про духовне діяння” читаємо  “Розумна душа діє згідно з 

природою, коли бажальна частина її стремить до чесноти, гнівлива 

ж частина бореться за цю чесноту, а розумна частина звертається 

до споглядання сотворених речей” [4, 109]. 
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Не лише розумна душа назагал має можливість діяти чи ні 

згідно з природою, але навіть і окрема частина душі також 

перебуває у певному відношенні до стану, який є співзвучний із 

природою, чи навпаки – суперечить їй. Як зазначає Євагрій, “За 

природою своєю гнівливій частині [душі] є властиве воювати з 

бісами... Навпаки, біси... змушують гнівливу частину проти природи 

воювати з людьми, щоб розум, затемнившись і відпавши від знання, 

став зрадником чеснот” [4, 100]. Коли ж людина не піддається 

спонуканню до протиприродного вживання сил душі, тоді вона, 

діючи згідно з природою, починає з усією чіткістю бачити шлях до 

мудрості. Як зазначає мислитель пустелі, – “розважливості доручено 

протистояти гніву бісів, воно змушує сили душі діяти у погодженні 

із природою і підготовляє шлях до мудрості” [4, 108]. 

Саме стоїчне розуміння життя згідно з природою тісно 

пов’язане із їхнім розумінням важливого поняття людського 

буття – кінцевої цілі. Вона, або τέλος, є “те, ради чого все 

здійснюється потрібним чином, а само воно не здійснюється ні 

ради чого іншого” [16, 2]. У цьому місці стоїцизм поділяє 

переконання, характерне для багатьох учень його епохи стосовно 

того, що кожний вчинок є спрямований, у принципі, у напрямку 

єдиної цілі, і при такому наставленні усе інше сприймається як 

просто засоби. Потрібно також зауважити, що саме розуміння 

поняття кінцевої цілі піддалось певній еволюції, яка була 

викликана потребою все кращого окреслення цього поняття задля 

розуміння його суті, яке не останньою мірою було спровоковано 

нападами різноманітних критиків стоїчного світогляду. 

Одна із найперших згадок, яка стосується письмово 

зафіксованого стоїчного розуміння кінцевої цілі, приписується 

Зенону і є найбільш лаконічною. У ній під останньою розуміється 

“життя згідно з”, не вказуючи явно при тому – згідно з чим. Не 

зважаючи на таке, на перший погляд незакінчене визначення, при 

більш уважному дослідженні самого грецького терміну – 

‛Ομολογουμένως’, стає цілком зрозумілою внутрішня суть ідеї, яку 

хотів передати Зенон. Як слушно зауважує О.А. Столяров, це 

по , і є певним 

неологізмом Зенона, який має на увазі підпорядкування своєї 

діяльності вимогам розумного первня, який притаманний людській 

істоті, оскільки останній співзвучний із законами космічного 
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розуму [15, 77]. Про важливе місце антропологічного виміру у 

сприйнятті ранніми стоїками сенсу кінцевої цілі свідчать слова 

Хризипа, які він наводить у першій книзі твору “Про цілі”, коли 

пише, що “життя згідно з чеснотою – це те ж саме, що і життя з 

правильним розумінням того, що відбувається природно, оскільки 

наша часткова природа є частиною природи цілого” [16, 3]. 

Цікавою є подальша доля висловлювання Зенона стосовно 

поняття “жити згідно з”. Як зауважує Стобей, Клеанф, послідовник 

та наступник Зенона, додав до виразу “жити згідно з” – вираз “з 

природою”, і в його інтерпретації кінцевий вираз звуча

–

) [16, 5]. У подальшому Хризип, намагаючись пояснити це 

визначення, висловився так  “жити з розумінням того, що 

відбувається природно” [16, 5]. 

Проте, не все є таким однозначним, адже є також відомий 

інший уривок, у якому Зенону приписується уже повна формула. 

Як зазначає Діоген Лаертій, “Зенон перший сказав у книзі “Про 

природу людини”, що кінцева ціль (τέλος) – життя згідно з 

природою, і це те ж саме, що жити згідно з чеснотами: адже 

природа сама веде нас до чесноти” [15, 77]. Отож, є два різних 

висловлювання, і на думку М. Канто-Спербер, вони обидва можуть 

справді належати Зенонові, який в одному випадку висловися по 

одному, а в іншому сам доповнив своє висловлювання [2, 605]. 

Щодо факту доповнення згаданого висловлювання Клеан-

фом, то виглядає правдоподібною ідея, що його доповнення до 

короткого Зенонового визначення має дещо інакші нюанси. На 

відміну від доповнення Зенона “згідно з природою”, яке радше 

мало на увазі під природою, власне, людську природу або її 

розумність, про що додатково може свідчити і сама назва твору – 

“Про людину”, у Клеанфа “з його космічною релігією, інтерпре-

тація “природи” була інакшою: для нього “природа”, з якою 

потрібно бути у згоді, є природа назагал, природа усього всесвіту” 

[2, 605]. Ця ідея підтверджується також свідченням Діогена 

Лаерція, де він пише стосовно природи, у згідності з якою потрібно 

жити  “Хризип тлумачить як загальну і як власне людську, а 

Клеанф визнає лише загальну природу, яку потрібно наслідувати, а 

ніяк не особисту” [15, 194]. 
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Цікавим є той факт, що таке обмеження розуміння 

природи лише як загальної – у підході Клеанфа, у подальшому 

розвитку стоїцизму не отримало значної підтримки, про що 

можуть свідчити такі два моменти. 

По-перше, М. Канто-Спербер, розглядаючи стоїчне вчення 

у перспективі динамічного розвитку в історично-філософській 

перспективі, зазначає, що Хризип, який у часовій перспективі 

був ще далі від Зенона та Клеанфа, “у зародку б знищив 

видуману суперечку між своїми учителями, сказавши просто, що 

природа, у згідності з якою потрібно жити, є одночасно і природа 

цілого, і особлива природа людини, оскільки в кінцевому 

підсумку природа великої розумної істоти, “цілого” та ж, що і 

природа живої частини цього цілого, яка несе у собі “іскру” 

світового розуму” [2, 606]. 

По-друге, відомі слова Марка Аврелія, який жив набагато 

пізніше за Зенона, Клеанфа та Хризипа: “Не озирайся на чужу 

керівну частку, а дивися просто на те, до чого тебе провадить 

природа: Цілого – через усе, що тобі припадає; твоя власна – 

через усе, що мусиш сам чинити” [8, 88]. 

Це спостереження дуже важливе у дослідженні історії 

будь-якого поняття у контексті історії філософії, оскільки 

своєрідна догматизація якогось одного боку в розумінні того чи 

того ключового поняття конкретної філософської школи водночас із 

позитивним моментом – виокремлення найважливіших семантичних 

значень – містить у собі певний негативний ефект, викликаний таким 

процесом спрощення. При цьому залишається поза увагою динаміка 

розвитку поняття та залежності його від різноманітних детермінантів 

культурно-історичного та філософського характеру. Ми вже 

спостерегли різноманітні акценти того самого поняття навіть у 

представників Ранньої Стої. Така постійна динамічна зміна 

акцентів стоїчного життя була підкреслена О.Ф. Лосєвим, який у 

дослідженні суттєвих рис, характерних для стоїків пізнішого 

періоду – Сенеки, Епіктета та Марка Аврелія, – зауважив, що у 

цей пізній період розвитку стоїцизму “людська особистість 

губила не лише ту горду велич, з якою вона виступала в період 

класики, коли вічність, краса та постійність небосхилу були 

ідеалом також і для внутрішнього життя людської особистості; але 

вона губила і ту... велику силу внутрішньої моралі, коли внутрішнє 
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життя людини оголошувалось найвищим та максимально достойним 

твором мистецтва” [6, 365]. 

Дослідження динаміки розвитку стоїчного вчення виходить 

за рамки цієї статті, проте завжди потрібно бути свідомим її 

присутності при вивченні ключових понять стоїцизму. У перспективі 

нашого дослідження важливо розуміти факт розвитку та постійної 

присутності феномену багатогранності поняття “життя згідно з 

природою”. Так, у Стобея зауважуємо ідею рівнозначності понять 

“життя згідно з природою”, “життя згідно з чеснотою”, “благе 

життя”, “морально-прекрасне”, “чеснота та причастя чесноти” [16, 

7]. Цей спосіб думок дає нам правильну перспективу для розуміння 

стоїчного феномену “життя з природою”, направляючи хід думок 

дослідника на багатостороннє дослідження цього феномену. 

Певний раціоналістичний вимір цього феномену засвідчує 

низка тлумачень із стоїчних першоджерел. Так, Стобей, наводячи 

слова Зенона про те, що він сказав стосовно кінцевої цілі, яка 

полягає “у житті згідно з”, додає також, що “це значить те ж саме, 

що жити згідно з єдиним розумом і в згідності з ним, оскільки ті, 

що живуть в неузгодженності з розумом, нещасні” [15, 179]. Також 

слова Ціцерона про те, що “вище благо – це життя із знанням того, 

що відбувається природно, коли вибирається те, що згідне з 

природою, і відкидається те, що їй протистоїть – і це те ж саме, що 

жити згідно з природою” [16, 7], свідчать про активну позицію 

раціонального чинника у справі узгодженого життя з природою. 

Роль чеснотливого життя є також у тісному взаємозв’язку 

із життям згідно з природою, тому що жити згідно з природою 

“є те ж саме, що життя згідно з чеснотою: адже природа сама 

веде нас до чесноти” [15, 179]. А саме життя згідно з чеснотою – 

“це те ж саме, що життя з правильним розумінням того, що 

відбувається природно” [16, 3]. 

Незважаючи на часте ототожнення життя згідно з 

чеснотою із життям згідно із природою, на думку Хризипа, 

“жодна чеснота сама по собі не є об’єктом вибору і жодна вада 

сама по собі не є об’єктом ухиляння, але всі вони повинні 

співвідноситись із вибраною ціллю (σκοπός)”. [16, 12]. Що 

стосується поняття цілі, то у цьому випадку стоїки вживають 

слово σκοπός, яке має трохи інакше значення, ніж поняття цілі, 

яке означене словом τέλος. Отож, між ціллю-σκοπός та ціллю-
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τέλος різниця. Пояснення їхніх відмінностей ми можемо 

віднайти у свідченнях Стобея стосовно розуміння стоїками цілі. 

Так, згідно з його свідченнями, стоїки вважали кінцевою ціллю 

людського буття – щастя, яке є “не що інше як щасливе життя”, 

додаючи при тому, що “щастя це [об’єктивний] предмет прагнення 

(σκοπός), а кінцева (моральна) ціль індивіда (τέλος) – це 

досягнення щастя, і це є те саме, що бути щасливим” [16, 7]. 

Це місце викликає певні труднощі у розумінні, про що згадує і 

О.А. Столяров, даючи при тому своє ймовірнісне пояснення його, де 

під σκοπός розуміє “конкретну та матеріально визначену ціль деяких 

дій або класу дій”, при чому кінцева моральна ціль суб’єкта дії 

полягає у тому, щоб “зберігати правильний масштаб постановки цілі 

та спрагнення до неї” [15, 194]. Ще більшу ясність у цьому питанні 

ми бачимо у М. Канто-Спербер, яка відмічає цю ситуацію як 

парадоксальну, адже “те, чого бажає і до чого стремить той, хто 

чинить дію, не є, проте, ціллю (мішенню лучника, skopos/σκοπός) 

його дії; те, чого він прагне, його телос – це досконалість самої 

діяльності, яка спрямована на досягнення поставленої цілі, навіть 

якщо досягнути її не дано” [2, 613]. Можна також додати, що 

скопос – це своєрідний статичний об’єкт, при чому як телос – несе у 

собі як певний динамічний вимір, так і антропологічну перспективу; 

це водночас процес досягнення і тривання у досягнутій цілі. 

Своєрідний пантеїзм стоїків, де усе є тілом, призводить до 

стирання межі між Богом та творінням, що у свою чергу має 

прямий стосунок до переживання “життя згідно з природою”. Як 

вдало зазначає А. Степанова, “немає дуалізму між світовою душею 

та тілом, між богом та матеріальним світом, Зевс поглинає цей світ, 

ніби розчиняючи у собі” [11, 200]. Саме тому, читаючи свідчення 

Климента Олександрійского стосовно того, що думав про Бога 

стоїчний філософ Клеанф із Аса, читач мимоволі починає проводити 

паралелі між розумінням “життя згідного з природою” та знанням 

суті блага: 
 
Ти запитуєш мене, що таке благо? Так слухай: 

Впорядковане, справедливе, святе, благочестиве, 

Самовласне, корисне, прекрасне, потрібне, 

Суворе, вимогливе, завжди несуче користь, 

Безстрашне, безжурне, вигідне, безболісне, 

Корисне, приємне, непохитне, люб’язне, 
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Шановане, узгоджене, 

Славне, скромне, турботливе, незлобиве, міцне, 

Безперестанне, досконале, завжди існуюче [15, 195]. 
 

Висновки. Підсумовуючи викладене, можна сказати, що 

розуміння феномену “життя згідно з природою” у системі координат 

стоїцизму завжди мало динамічний характер. Воно під впливом 

різноманітних філософсько-культурологічних детермінант постійно 

змінювало свої відтінки, хоч залишалось вірним своїй вірі в 

існування розумного начала у світі. Власне, віра у те, що “все є 

тілом”, лежить в основі стирання межі між особистим розумним 

началом та світовим. Переконання у наявності цього начала в 

середині людини, дає поштовх до розвитку ідеї співвідношення 

як душі назагал, так і окремих її частин до ідеального “природного 

стану”, який тісно пов’язаний із чеснотами та поняттям кінцевої цілі. 

Євагрій, стоячи на зовсім іншій світоглядній основі, не міг 

еклектично повністю поєднати стоїцизм із християнством. 

Проте, у його антропологічному вченні явно простежувалися 

ідеї стоїчного характеру, які базувалися на вірі в існування 

“природного стану” як душі назагал, так і окремих її частин. 

Великою мірою така позиція детермінована значним впливом 

стоїчної філософії на усю філософсько-культурогічну атмосферу, в 

якій формувався його світогляд, як також спостереженнями за 

психофізіологічним виміром людської особистості, де мають місце 

певні константи, однакові для кожної людини, незалежно від її 

філософсько-світоглядних засад. 

Наша стаття відкрила лише якусь невелику частину загальної 

картини впливу античних мислителів назагал і стоїків зокрема, 

на антропологічну проблематику Євагрія Понтійського. Фактично 

була зроблена спроба побачити стоїчне коріння лише одного 

поняття. Значна частина залишилась поза нашим дослідженням, 

хоч і заслуговує не меншої, а навіть більшої уваги. У цьому сенсі 

перспективним є дослідження впливу на світогляд Євагрія таких 

стоїчних понять, як апатія та ведучої частини душі. Також 

потребує вивчення стоїчних впливів на вчення Євагрія 

Понтійського про пристрасті та чесноти. У більш загальній 

перспективі варто звернути пильнішу увагу на проблему адаптації 

християнськими мислителями античної культури назагал та 
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вивчення різноманітних шляхів інкорпорації її елементів задля 

збагачення і навіть трансформації християнського вчення. 
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Sydorak Andriy. Stoic understanding of the problem “life 

according to nature” and its impact on the anthropological 

perspective of Evagrius Ponticus. In this article the author made an 
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Розглянуто основні риси антропоцентризму як провідного 

концепту релігійно-філософських досліджень, проаналізовано 
засадничі основи християнського антропоцентризму у творчості 
представників православного духовенства Волині в кінці ХІХ – на 
початку ХХ століття, а також специфіку тлумачення ними 
антропологічно-гуманістичної проблематики. 

Ключові слова: антропоцентризм, гуманізм, гуманістична 
парадигма, відношення “людина-Бог”, православ’я, антрополо-
гічно-гуманістичні тенденції. 

 

Постановка проблеми. Початок третього тисячоліття 

знаменується системними та глобальними змінами, знеціненням 

загальнолюдських ідеалів, кризою моральних норм тощо. За таких 

умов все більше актуалізується проблема збереження людством 

антропоцентричних цінностей. В умовах сьогодення відкриваються 

нові можливості для з’ясування гуманістичних поглядів окремих 

дослідників, особливо у контексті християнської цивілізації. На 

сучасному етапі відбувається помітне зростання ролі релігії, а в 

річищі православного світогляду особливого звучання набувають 

антропоцентричні ідеї представників православного духовенства 

Волині кінця ХІХ – початку ХХ століття: М. Теодоровича, 

А. Хойнацького, А. Сендульського. 

Актуальність теми дослідження зумовлена такими причинами. 

По-перше, творча спадщина названих церковних діячів є гуманіс-

тичною  парадигмою релігійно-філософських думок у  контексті 
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православного світогляду, в руслі якого простежується інтерес до 

антропологічних цінностей сучасності. По-друге, їх творча 

спадщина є синтезом української та російської релігійно-

філософської думки, що зумовлює особливості світогляду названих 

постатей. По-третє, основні концепти християнського антропо-

центризму виражені у сучасному православному дискурсі України. 

Отже, актуалізація релігійно-філософської спадщини церковних 

діячів Волині кінця ХІХ – початку ХХ століття важлива для 

вивчення антропологічних особливостей філософської думки 

досліджуваного періоду в Україні загалом та на Волині зокрема. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інтерес до 

антропологічної проблематики через призму християнського 

контексту у релігійно-філософській літературі посилюється. Одне 

із засадничих понять нашого дослідження – антропоцентризм як 

сутнісна характеристика філософського вчення, за яким людина є 

центром Всесвіту і найвищою метою всіх подій, що відбуваються у 

світі [4, 20]. Як суттєвий елемент, антропоцентризм притаманний 

багатьом релігійно-філософським концепціям. 

Світоглядна зорієнтованість гуманістичної школи базується 

на антропологічному принципі, за допомогою якого розкриваються 

проблеми буття людини, суті, мети її життя, смерті та безсмертя. 

Антропоцентризм у християнській теології – у Європі загалом, в 

Україні зокрема – означає вищість людини над іншими творіннями, 

відповідальність за долю інших, тому він генетично пов’язаний з 

гуманізмом. В кінці ХІХ – на початку ХХ століття принципи 

антропоцентризму апелюють до вивчення релігійності окремо 

взятої особи, оскільки поширеною є думка про “розливання Бога” у 

колективній свідомості (Д. Мережковський). Така констатація 

тогочасних реалій була зумовлена зусиллями царської деспотії, 

головним рушієм політики якої було об’єднання окремих осіб під 

загальним “куполом” православного вчення, оскільки православна 

церква і російський народ розглядалися як єдність. 

У ракурсі концептуалізації гуманізму на сучасному етапі 

виникають певні труднощі. Зокрема, розуміння гуманізму як 

антропоцентризму неухильно передбачає, за словами науковця-

педагога Г. Михайлишина, ігнорування або недооцінку космо-

центризму, теоцентризму, логоцентризму, соціоцентризму та інших 

типів пріоритетності. Тому важливим є тверезий, самокритичний 
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погляд на міру антропоцентризму в гуманістичній парадигмі [3, 

110]. З точки зору нашого дослідження, ця думка доречна, оскільки 

у процесі осмислення антропоцентричних засад релігійно-

філософських поглядів церковних діячів Волині кінця ХІХ – початку 

ХХ століття послуговуємося розкриттям їх сутності не тільки крізь 

призму антропологічно-гуманістичних засад, але науковий пошук 

розгортаємо в координатах “людина-Бог”, “людина-людина”, 

“людина-історія”. 

Методологічною основою аналізу антропоцентризму 

релігійно-філософської думки кінця ХІХ – початку ХХ століття 

є засадничі положення антропології у контексті гуманізму, релігії, 

філософії. Гуманістична антропологія зародилася в епоху 

українського Ренесансу (кінець ХVІ – ХVІІ), мислительна 

спадщина якої апелювала до філософсько-релігійного осмислення 

людини, історії, музики, літератури, педагогіки тощо. У 

філософській думці досліджуваного періоду проблема людини 

розглядалася у контексті антропоцентризму, за яким “людина – 

центральна ланка у ланцюгу космічного буття, господар землі, на 

якій живе, творець вартостей, які оцінює” [1, 297]. Гуманістично-

теологічна стратегія була прикута до відношення “людина-Бог”, 

де буття будь-якої особи розглядалося через призму відношення 

до сакрального. У такому контексті традиційно виділяють два 

напрями: апологетика і філософська критика релігії (пантеїзм, 

деїзм, скептицизм, атеїзм). З точки зору нашого дослідження, увагу 

привертає перший напрям, оскільки антропологічний вияв 

релігійно-філософських поглядів представників православного 

духовенства Волині детермінується ідейними засадами правос-

лавної апологетики. 

Положення християнської антропології лягли в основу творчої 

спадщини М. Теодоровича, А. Хойнацького та А. Сендульського, 

сутність якої так чи так апелює до філософського осмислення 

людини. М. Бердяєв висловлював думку про великий інтерес до 

людини з боку християнської догматики, в основі якого лежить 

відношення “людина-людина-Бог”. Християнство, за його словами, 

залишилося незакінченим одкровенням про абсолютне значення і 

покликання людини. В. Несмєлов бачить у християнстві ідеальну 

побудову релігійно-філософського мислення, при якому загадка 

про людину стає дійсно зрозумілою, і можливість вирішення цієї 
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загадки стає дійсно мислимою [7, 46]. Тобто можемо стверджувати 

визнання цінності індивідуальної особистості в християнській 

релігії, що є співзвучними з ідеями гуманізму. 

Релігійно-філософські погляди церковних діячів Волині 

розвивалися на принципах антропоцентризму, оскільки кінець 

ХІХ – початок ХХ століття в історії релігійної думки прийнято 

вважати періодом створення філософської антропології. Роздуми 

мислителів поступово переносяться від сфери трансцендентного 

на людину в усіх її ракурсних вимірах. Гуманізація реальності 

здійснюється через проникнення у найпотаємніші глибини 

людини, її буття. Кінець ХІХ століття, як стверджує філософ-

богослов В. Зеньковський, характеризується верховним принципом 

моралі та й усього світогляду, вірою в особистість, в її творчі сили, 

захист “природних” рухів у душі і наївна віра в “розумний егоїзм” 

[2, 313]. Отже, побудова гуманістичної парадигми релігійно-

філософських поглядів тяжіє до філософської антропології в 

релігійній площині, яка визначає гуманістично-антропологічні 

засади творчої спадщини досліджуваних постатей. 

В епіцентрі наукового зацікавлення дослідників України 

переважно перебувають фрагментарні характеристики культурно-

освітньої, релігійно-філософської, історико-краєзнавчої діяльності 

церковних діячів Волині кінця ХІХ – початку ХХ століття; 

недостатньо у наукових розвідках представлено аналіз гуманістич-

них концептів в українській православній традиції; неопрацьова-

ними залишаються питання антропологічного виміру релігійно-

філософських поглядів мислителів минулого століття на станов-

лення філософської думки України в цілому та на Волині зокрема. 

Метою статті є, по-перше, з’ясування основних рис 

антропоцентризму релігійно-філософських поглядів церковних 

діячів Волині кінця ХІХ – початку ХХ століття; по-друге, 

визначення засадничих положень християнського антропо-

центризму у творчій спадщині М. Теодоровича [6], А. Хойнацького 

[8], [9] та А. Сендульського [5] через призму координат “людина-

Бог”; по-третє, розкриття основних рис антропологічно-гуманістич-

ної проблематики як складової релігійно-філософських поглядів 

досліджуваних постатей. 

Релігійна антропологія апелює до духовного та тілесного 

начал у людині, тлумачення її сутності у контексті визнання вищої 
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сили Бога. Антропологічні аспекти у контексті релігії та філософії 

взаємопов’язані, спрямовані на вивчення цілісної сутності людини 

(фізична, психічна, емоційна, духовна сфери), притому релігія 

більше апелює до трансцендентного, а філософія визначає діяльнісні 

мотиви у процесі смисложиттєвого ствердження людини. 

Згідно з християнською традицією, людина розглядається у 

триєдиному статусі, який апелює до індивідуального, соціального 

та трансцендентального її початків. Православна антропологія 

розглядає цілісність людини, яка зумовлена єдністю фізичної і 

духовної істоти, а також як задум та найдосконаліше творіння 

Бога. У цьому контексті аксіологічний аспект релігійно-

філософських поглядів православних діячів Волині кінця ХІХ – 

початку ХХ століття трактувався через призму духовних цінностей, 

які слугували невід’ємним атрибутом людської свідомості у 

прилученні до духовного (сакрального, Небесного) на противагу 

матеріальному. Реалізація принципу антропоцентризму у руслі 

християнської антропології у цьому разі полягала в тому, що 

перевага надавалася тим ціннісним орієнтаціям, які сприяли 

насамперед задоволенню духовних потреб, завдяки яким людина 

ставала ближчою до Бога (богоуподібнювалася) і виконання 

яких було обов’язковим для православного вірянина. 

Людське життя у релігійних поглядах названих церковних 

діячів усвідомлюється як відношення до сакрального. Варто 

зазначити, що встановлення духовного контакту в системі 

відносин “людина-Бог” можливе завдяки “чистоті” людського 

серця та думки, якими людина оволодіває в результаті прощення 

та відпущення гріхів. Так, священик-практик А. Сендульський 

стверджував, що людина повинна прощати своїм близьким усі їх 

образи, всі їх кривди, інакше Господь не відпустить їй гріхів, 

якими вона щохвилини і щогодини гніває Його доброту і 

ображає Його безмежну милість [5, 708]. Отже, гріх проти любові до 

Бога породжує самолюбство, норовливість, твердосердя, оскільки 

фундаментальним принципом Бога, світу і людини є любов. 

Антропоцентризм релігійних поглядів церковних діячів 

Волині кінця ХІХ – початку ХХ століття полягає у зверненні до 

окремої людини як джерела Добра і Зла та перебудові її 

внутрішнього світу. Важливу роль у цьому процесі відіграє 

прощення, особливо щиросердечне, завдяки якому людина може 
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стати ближчою до Бога, звільнитися від тягара гріхів. “Коли 

людина носить образу глибоко в серці, продумуючи шляхи 

помсти навіть під час розмови з Богом, така молитва зі злом у 

серці і гнівом на ближнього свого не принесе ніякої користі, а, 

навпаки, спричинить шкоду, оскільки перетвориться у гріх. Зі 

злом у серці ходити до церкви злочинно і богопротивно” [5, 

709]. Особлива увага акцентується на внутрішньому богошануванні 

через молитву, відвідини церкви тощо.  

Побудова гуманістичної парадигми релігійно-філософських 

поглядів М. Теодоровича, А. Хойнацького та А. Сендульського тяжіє 

до засадничих положень християнського антропоцентризму через 

призму теоцентризму, а тому апелює до людинолюбства, пошуку 

світоглядних морально-ціннісних орієнтирів у площині визнання 

єдиного Бога Абсолютним началом та центром Всесвіту. Однак 

варто зазначити, що реалізація концепту християнського антропо-

центризму у працях церковних діячів досліджуваного періоду 

атрибується “особливим” типом осмислення буття православного 

християнина, враховуючи специфічні особливості національних 

духовних чинників, менталітету, релігійних традицій тощо. 

Антропологічні концепції в контексті православ’я апелюють 

до вчення про “образ і подобу Божу”, тобто до розгляду цілісності 

людини у контексті відношення до Бога та світу загалом. 

Матеріальне і духовне начало людської істоти, сутність людини 

йде від Бога і через неї повертається до Бога назад. Бог створив 

людину і пізніше через людину перевіряє результати своєї роботи. 

Отже, антропоцентризм релігійно-філософських поглядів церковних 

діячів Волині кінця ХІХ – початку ХХ століття детермінується 

теїстичним характером релігійно-богословської думки, оскільки Бог 

визнається творцем і вседержителем світу, який людину робить 

людиною і вимагає звіту про свою людяність. Бог поставив людину 

у центр світу і для неї створив світ. Людина – основний об’єкт його 

діяльності.  

Реалізацію концепції теїзму крізь призму антропоцентризму 

маємо у працях православного апологета М. Теодоровича, який 

розглядає екзистенцію людини як вічну філософську таємницю, 

розгадавши яку, людина стане рівною Богові. “Якби людина 

повністю пізнала Бога, то вона перестала б бути людиною, а Бог – 

Богом. Треба бути рівним Богові, щоб пізнати Його досконалість” 
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[6, 597]. Отже, своєрідність теїстичних думок М. Теодоровича 

полягає у богопізнанні та богоуподібненні людини постійним 

удосконаленням, пізнанням себе та світу. В іншому теологічному 

ракурсі трактує Божественну сутність А. Хойнацький: Бог як 

першопричина світу є як “незліченна Благостиня” та “безкінечна 

Правда” [8, 275]. Отже, Бог визначається не як потойбічне та 

трансцендентне, а який розкривається в людині. Тлумачення 

теїстичної концепції у творчості А. Сендульського тяжіє до 

положення про звітність людини перед Богом, сутність якого 

розкривається через постійний контроль за людською діяльністю – 

Бог перевіряє результати праці свого найдосконалішого творіння 

на землі. 

Отже, можемо твердити, що тлумачення теїстичної концепції 

відбувається у площині “людина-Бог”, остання є центром Всесвіту і 

найвищою метою всіх подій, що відбуваються в ньому. Проблема 

людини нерозривно пов’язана з розв’язання проблеми Бога, 

оскільки проблему людини неможливо обґрунтувати, не з’ясувавши 

проблеми Бога.  

Концептуалізація творчої спадщини М. Теодоровича, 

А. Хойнацького та А. Сендульського потребує виокремлення 

засадничих ідей у процесі тлумачення цілісності людини у руслі 

християнських чеснот, національних духовних традицій тощо. 

Кристалізація антропоцентризму релігійно-філософських поглядів 

церковних діячів досліджуваного періоду апелює до антеїзму, 

кордоцентризму та екзистенціальних тенденцій, які складають 

основу концепції християнського антропоцентризму у творчій 

спадщині досліджуваних осіб. 

З огляду на позицію християнського антропоцентризму, 

церковні діячі Волині кінця ХІХ – початку ХХ століття людське 

існування трактували через відношення “людина-Інший”. У ролі 

останнього виступали народ, Батьківщина, рідна земля предків 

тощо. Становлення смисложиттєвого призначення людини, на 

переконання М. Теодоровича, А. Хойнацького та А. Сендульсько-

го, має антеїстичну основу, яка виражалася у тісному контакті та 

любові до рідної землі. У цьому контексті концепція антеїзму у 

творчій спадщині досліджуваних постатей займає провідне місце, 

оскільки ідейною основою праць виступає думка про святість 

Волинської землі, яка мотивована найперше існуванням Свято-



194       ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНИХ НАУК. ВИПУСК 31. ФІЛОСОФІЯ 

 

Успенської Почаївської лаври, життям та діяльністю на Волині 

святих отців православної церкви – преподобного Іова, ігумена 

Почаївського; преподобного Валаама, ігумена Печерського; 

преподобного Стефана, єпископа Печерського та ін.; особливим 

типом релігійної свідомості мешканців Волинської губернії. 

Ставлення людини до світу та духовного спадку відбувалося 

через призму релігійного світобачення, простежувався тісний 

зв’язок особи з рідною землею. Вся духовна еволюція людини 

здійснювалася у царині релігійної свідомості з точки зору засадни-

чих положень православного вчення. Протоієрей А. Хойнацький 

у науково-філософській роботі “Патерик Волино-Почаївський” 

стверджує, що волинський народ завжди володів багатим духовним 

спадком, оцінивши який, кожна людина зможе “ще з більшою 

відвагою помолитися Господу Богу в повній вірі, що її молитва 

буде окрилена святими і дієвими молитвами більш близьких до 

неї молитовників, пов’язаних з нею єдністю крові та походження 

або місцем проживання”, а в діяльності святих угодників побачити 

“піднесення православ’я, зміцнення в ньому його святості” [10, 15]. 

Отже, зв’язок із рідною землею наповнює душу людини потужною 

духовною силою, яку може дарувати тільки Бог. У цьому контексті 

ідейна єдність людини з рідною природою становить сутність 

антеїстичної основи християнського антропоцентризму.  

Антеїстичну основу праць М. Теодоровича та А. Сендульсько-

го складають описи міст та сіл Волинської губернії. Зокрема, 

перший є автором п’яти томів історико-краєзнавчого матеріалу, 

другий написав понад 40 історико-статистичних описів та нарисів 

про церкви Волинської православної єпархії та міста і села 

Волинської губернії досліджуваного періоду. Реалізація концепту 

антеїзму у творчій спадщині згаданих осіб більше тяжіла до 

вивчення та ознайомлення людини з історією своєї рідної землі, 

вироблення патріотичних почуттів та гордості за свій рідний край 

через знання етнографічного, історико-релігійного, фольклорно-

побутового, краєзнавчого аспектів його буття. 

Однією з важливих рис християнського антропоцентризму, 

на основі якого побудована гуманістична парадигма творчої 

спадщини церковних діячів Волині кінця ХІХ – початку ХХ 

століття, є емоційно-чуттєвий чинник людської життєдіяльності. 

Концептуалізація гуманістичних поглядів репрезентована через 
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призму одного з провідних складових українського менталітету – 

кордоцентричності, ірраціоналістичні витоки якої беруть початок 

із особливого типу релігійності, який апелював до сприйняття 

світу іншої людини як найдосконалішого Божого творіння через 

віру у трансцендентне. 

Концепт кордоцентризму у руслі християнського антропо-

центризму атрибується ніжним ставленням людини до Іншого, 

шанобливим тлумаченням усього, що відчувається серцем, а тому 

не потребує теоретизованих богословських систем, оскільки 

відкидає цінність людського розуму у пізнавальному процесі. Так, 

церковний діяч Волині, священик-практик А. Сендульський у 

релігійних розвідках застерігає: “Нехай не буде місця в нашому 

серці для ворожнечі, заздрості, жорстокості і злопам’ятності” [5, 

709]. Натоміть серце повинно бути наповнене любов’ю, і, 

насамперед, до Бога, оскільки Він – єдиний початок будь-якої 

людської сутності. Отже, концепт кордоцентризму А. Сендульського 

трактується через тріаду відношення “людина-Інший-Бог”. 

Реалізацію концепту кордоцентризму бачимо у праці 

протоієрея А. Хойнацького, присвяченій посмертній згадці про 

студента Тихона Стемковського: “Студенти сердечно любили 

Тихона Васильовича і поважали його за лагідний і рівний характер, 

добре християнське віруюче серце і надзвичайну стійкість 

християнського терпіння в перенесенні жахливої хвороби” [9, 800 – 

801]. Протоієрей згадує про особливості проведення заупокійної 

ектенії: “Не шумним було це поминання, але воно було щирим 

тому, що було від серця. І ми віримо, що цей трепетний крик 

юних товариських сердець не залишиться без дії в очах Божих” 

[9, 801]. Концепт кордоцентризму безпосередньо пов’язаний із 

містикою філософського осмислення явищ буття через призму 

серця віруючої людини у площині християнської заповіді любові, 

зокрема до ближнього свого. 

Провідна концепція християнського екзистенціалізму, яка 

стала об’єднуючим чинником російської та української релігійної 

філософської думки, тісно пов’язана із внутрішнім світом конкретної 

людини, її стражданнями, тривогами. Вихід із критичних життєвих 

ситуацій полягав у глибокій вірі в Бога, який є опорою у процесі 

подолання страхів. Основна увага церковних діячів Волині кінця 

ХІХ – початку ХХ століття апелювала до відносин людини з 
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Богом і світом шляхом удосконалення внутрішнього світу людини. 

Екзистенційні тенденції порушені у моральних повчаннях 

священика-практика А. Сендульського, який стверджував, що 

життя людини реалізується у прагненні поріднитися з Богом, бути 

вірним виконувачем Його Заповідей, жити за законами справжнього 

християнина: “Ми повинні з усіма жити по можливості мирно і 

дружелюбно, все покривати любов’ю, і в такому випадку 

благословення Боже буде спочивати на нас і на наших родинах, а в 

майбутньому житті отримаємо нагороду на небі” [5, 709]. 

Загалом, церковні діячі Волині кінця ХІХ – початку ХХ століття 

відмовляються від раціональних схем і розвивають релігійно-

філософську концепцію екзистенційного характеру, за якою на 

першому місці перебуває образ людини в її повсякденному житті з 

безліччю нерозв’язаних проблем. 

Звісно, в одній науковій розвідці неможливо охопити усі 

антропоцентричні компоненти релігійно-філософських поглядів 

церковних діячів Волині кінця ХІХ – початку ХХ століття. Але з 

викладеного зробимо такі висновки: 

1) антропоцентризм релігійно-філософських поглядів церков-

них діячів Волині кінця ХІХ – початку ХХ століття дає змогу 

визначити провідні концептуальні складові у процесі осмислення 

феномена людина, гуманістичних критеріїв її буттєвості тощо. 

Основним концептуальним напрямом визначено положення 

християнського антропоцентризму через призму теоцентризму, 

оскільки людинолюбство розглядається у площині визнання Бога 

єдиним началом та центром всесвіту; 

2) концепт християнського антропоцентризму у творчій 

спадщині церковних діячів Волині досліджуваного періоду апелює 

до засадничих положень української філософської думки періоду 

Відродження та визначається такими ознаками: антеїзмом, кордо-

центричністю та екзистенціальними тенденціями;  

3) в російській та українській філософській думці кінця 

ХІХ – початку ХХ століття смисложиттєве становлення людини 

відбувається через систему чуттєвого сприйняття, особливо 

серцем. Отже, концепт християнського антропоцентризму тяжіє 

до кордоцентризму, який концептуалізується у творчій спадщині 

церковних діячів Волині кінця ХІХ – початку ХХ століття. 
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Наголосимо, що з’ясування антропологічних підвалин 

релігійно-філософських поглядів М. Теодоровича, А. Хойнацького 

та А. Сендульського є важливим фактологічним матеріалом для 

з’ясування сучасного трактування концепту християнського 

антропоцентризму у модерних релігієзнавчо-філософських студіях 

православних єпархій, священиків практиків, богословів тощо. 
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Ключевые слова: антропоцентризм, гуманизм, гуманисти-

ческая парадигма, отношение “человек-Бог”, православие, антропо-

логическо-гуманистические тенденции. 

 

Moroz Olena. Anthropocentrism of religious and philosophical 

views of Volyn church leaders of the late 19th – early 20th century. In 

the article the issue of the concept of anthropocentrism as the leading 

religious and philosophical studies has been highlighted. Some bases of 

fundamental foundations of Christian anthropocentrism in the works of 

the Volyn Orthodox clergy representatives in the late 19th – early 20th 

century, as well as their specific interpretation of anthropological-

humanistic perspective have been analyzed. 

Keywords: anthropocentrism, humanism, humanistic paradigm, 

relation of “man-God”, Orthodoxy, anthropological-humanistic tendencies. 
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ТРАНСЦЕНДЕНТНІСТЬ ЛЮДИНИ У БОГОСЛОВ’Ї 

КАРЛА РАНЕРА 

 
Стаття презентує основні ідеї Карла Ранера в галузі 

богословської антропології. У статті розкриваються ключові 
поняття антропології єзуїтського богослова. Дефінітивним 
чинником людини постає присутність в ній Божого світла, яке 
відкриває людині шлях до трансцендентності. Ця особливість 
відділяє людину від усього органічного світу та надає їй 
особливе місце перед Абсолютною Таємницею Бога і власного 
буття. 

Ключові слова: Ранер, богослов’я, трансцендентність, 
антропологія. 

 

Постановка проблеми. Відколи людина вперше вступила у 

цей світ, вона почала розмірковувати про власну сутність і 

завдання, які стоять перед нею. Ця антропологічна рефлексія 

супроводжувала людину в усій мандрівці розуму по безкраїх 

просторах світу знань та таємниць. Немає жодної культури, 

релігії, філософії чи міфології, які б не випрацювали якоїсь 

концепції людини. Так побудований людський розум, що він 

завжди шукатиме розв’язки поставлених перед ним проблем, 

навіть якщо бачитиме очевидність марності такого задуму. 

Історія людської цивілізації знає величезну низку антропо-

логічних концептів. Для християнської культури особливе місце 

серед них займає богословська антропологія, основана на 

одкровенні Біблії та церковної традиції. Християнська Церква 

протягом двох тисячоліть випрацьовувала засоби інкультурації 

Христової вістки, зважаючи на розвиток духовної культури людства. 

Для християнства людина  є не просто одним із об’єктів вивчення.  

 
© Шепетяк Олег, 2013 
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Вона – вінець творіння, образ Божий. Найвагомішою підставою 

особливої гідності людини є факт воплочення Христа. Бог став 

людиною, прийняв людську природу, прожив людське життя, 

помер і воскрес із людським тілом і душею та підніс людину у 

вознесінні на небеса. У цьому підстава теозису, обоження 

людини, завдяки якому будь-який момент людської дійсності є 

аспектом Божественного промислу: історія людства преображається 

в історію спасіння, культура перетворюється у шлях до всезагально-

го спасіння, а людське життя стає вектором, скерованим до Бога. 

Сучасність поставила перед богослов’ям нові проблеми і 

виклики. У напрацюваннях сучасної філософії людина зайняла 

основне місце. Відповідно, і нові віяння у богослов’ї здійснили 

спробу переосмислити вічні істини віровчення крізь антропо-

логічну призму. Серед мислителів, які звершили “антропологічний 

поворот” у богослов’ї важливе місце зайняв католицький 

священик, єзуїт Карл Йозеф Еріх Ранер (1904 – 1984), професор 

Інсбрукського університету Леопольда-Франца, Мюнхенського 

університету Людвіґа-Максиміліана та інших численних університе-

тів Європи й Америки, ідеолог Другого Ватиканського Собору. 

Богослов’я К. Ранера на довгі десятиліття стало взірцевим для 

Католицької Церкви. 

Сьогодні неможливо відобразити світоглядну картину 

християнської культури без урахування впливів К. Ранера. 

Богослов’я єзуїтського мислителя різностороннє і багатогранне. 

У цьому дослідженні висвітлюється і аналізується лише один із 

багатьох напрямків розмислів К. Ранера, а саме: його внесок в 

антропологію. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій переконує, що 

К. Ранер був надзвичайно плідним письменником. Щоби 

зберегти його творчу спадщину, Фонд Карла Ранера в 1995 році 

розпочав тривалу і ґрунтовну працю над підготовкою єдиного 

видання всіх творів богослова. Редакція під проводом Карла 

Кардинала Лєманна, Йоганна Баптіста Метца, Альберта Раффельта, 

Герберта Форґрімлєра і Андреаса Батльоґґа зібрала все надбання 

К. Ранера у збірці “Karl Rahner. Sämtliche Werke”, яка видається 

богословським видавництвом Herder. Збірка налічує 32 томи, 

кожен з яких містить 500-600 сторінок. Більша частина збірки 

вже доступна читачам. Видання останнього, 32-го тому заплановано 
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у 2015 році. Не такі повні, проте дуже важливі збірки творів 

К. Ранера видавалися англійською і французькою мовою. Такий 

ретельний підхід до збереження і перевидання творів К. Ранера 

показує важливість його постаті в західноєвропейській науці і 

культурі. 

Українською мовою не видавалося жодного твору 

єзуїтського богослова. У 2006 році російською мовою з’явився 

твір К. Ранера “Основание веры. Введение в христианское 

богословие” [2], перекладений з німецької В. Вітковським. Праця 

видана в Москві Біблійно-богословським інститутом св. апостола 

Андрія в серії “Современное богословие”. Це основна праця 

К. Ранера, оскільки в ній автор намагався синтезувати свої стрижневі 

богословські рефлексії. Твір охоплює проблеми догматичного 

богослов’я та викладає їх за схемою, пристосованою для 

використання в якості навчального посібника. 

У ході нашого дослідження ми посилатимемося саме на це 

видання. Ще звертатимемося до низки інших джерел, а саме до 

основної праці І. Канта “Kritik der reinen Vernunft”, яку цитуємо 

за оригінальним німецьким текстом другого видання, що 

побачило світ у Кьоніґштайні 1787 року, а також праць Мартина 

Гайдеґґера та Карла Ясперса. 

Мета цієї статті – розкрити основні тези богословської 

антропології та проаналізувати їх із урахуванням тих філософських 

концепцій, які мали особливий вплив на формування ідей К. Ранера. 

Задля досягнення поставленої цілі ми аналізуємо ідейні зв’язки 

К. Ранера з критичною філософією І. Канта, екзистенціалізмом 

М. Гайдеґґера та К. Ясперса. Також простежуємо розвиток основних 

понять, які лягли в основу богословської системи К. Ранера. 

Карл Ранер розпрацював т.зв. “антропологічний підхід” у 

богослов’ї. Він дотримувався думки про те, що людина 

спроможна вести мову про Бога виключно крізь призму 

власного буття. Бог вповні об’явився людству і світу у Христі, 

прийнявши людську природу і промовивши до людини її мовою, 

поставши перед нею в її тілі та проживши людське життя. Боже 

об’явлення у богослов’ї К. Ранера звершується не тільки в історії 

спасіння, кульмінаційною точкою якої стало воплочення Сина 

Божого, а передовсім у глибині людської сутності. Поставивши 

людину в центрі богослов’я, К. Ранер здійснив вагомий внесок у 
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розвиток антропології, збагативши її новими ідеями, які лягли на 

сторінки історії філософії та богослов’я яскравими літерами, що 

не залишають байдужим жоден шукаючий розум. 

Для К. Ранера людська особистість є першою темою 

дискусії. Людина виражається як особистість; вона творить, 

мислить, пізнає, приймає рішення, входить у соціум тощо. Проте 

факт особистісності людини породжує питання про підставу її 

визначеності як особи, тобто як істоти принципово відмінної від 

усього навколишнього світу. Людині притаманні всі ті риси, 

якими характеризується як органічний, так і неорганічний світ. 

Однак в ній присутнє щось специфічне, що надає людині 

особливого статусу у світі, щось, що не можливо звести до 

звичних форм і понять матеріального світу. Завдяки цій 

специфічній ознаці людина є особистістю. Для К. Ранера цією 

специфічною ознакою є екзистенційний вектор, скерований поза 

іманентність оточуючого світу, а саме до Бога. Людина є 

людиною тільки тому, що вона поєднує собою світ, в якому 

живе, і ту дійсність, яка до світу не належить. 

Напевне жодна дійсність у світі не визначається такою 

широкою площиною характеристик, як людина. Ані жодна жива 

істота, ані жодна матеріальна субстанція не включають в собі 

такого грандіозного переліку чинників, які обумовлюють факт і 

специфіку її буття. Людина є продуктом гігантського спектру 

факторів: як жива істота вона є елементом живого світу, як 

соціальна істота вона є елементом культури і соціуму, як суб’єкт 

пізнавальної діяльності вона є членом інтерсуб’єктивного колективу 

мислення, як носій матеріального світу вона включена в 

матеріальний світ. Цей список можна продовжувати. Втім, яким 

би повним цей список не був, людина завжди перевищуватиме його, 

оскільки її несила редукувати до того, з чого вона складається. 

Людина сутнісно перевищує все те, продуктом чого вона є. 

Людський вектор, скерований до Бога, К. Ранер називає 

трансцендентальним екзистенціалом. В цьому терміні богослов 

зумів поєднати кілька концепцій богословсько-філософської 

традиції Європи. Поняття екзистенціалу з’явилося в новітній 

філософії завдяки напрацюванням німецьких екзистенціалістів. 

У праці “Буття і час” Мартін Гайдеґґер позначає цим терміном 

самовизначення тут-буття (Dasein) [3, 54]. Людина не тільки є, 
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тобто вона не тільки володіє власною екзистенцією, вона також 

здатна запитувати про власне буття. Буття людини у світі надає 

їй особливого статусу посеред усього сущого, а саме статусу 

істоти, яка включає в себе як об’єкт, що перебуває у світі, так і 

суб’єкт, що підноситься понад світ і може його споглядати. Саме цю 

специфіку людської екзистенції виражає М. Гайдеґґер у понятті 

Dasein. Тут-буття людини виражається у способі екзистенції. Його 

німецький екзистенціаліст називає екзистенціалом. 

К. Ранер пов’язує концепт екзистенціалу з багатогранним 

поняттям трансцендентності. Поняття трансцендентності, яку 

К. Ранер ставить в основу свого вчення формувалося ще в 

грецькій античній філософії. Найбільшу роль у розвитку цього 

поняття відіграв Платон, в ученні якого світ сотворений на 

взірець вічних ідей, в яких закладалися універсальні онтичні та 

логічні форми всіх майбутніх речей. Людська душа, перебуваючи у 

світі ідей, могла їх споглядати, а згодом, коли впала в матеріальне 

тіло, вона, оглядаючи речі, сотворені на взірець ідей, на прикладі 

партикулярного втілення пригадувала їхні універсальні сутності. 

В такому уявленні про природу пізнання закладене розуміння 

можливості трансцендентного виходу розуму поза межі іманентного 

світу і осягнення того, що втілюючись у матеріальних світових 

проявах, не вичерпується ними. Платон не використовував терміну 

“трансцендентність”, однак сформував її концепцію, яка згодом 

неодноразово виринала в історії філософії. 

Вперше в історії філософії цей термін використав 

св. Августин Гіпонійський, який ним окреслював найглибше 

проникнення людського розуму в сутності, що не підлягають 

вираженню в поняттєво-категоріальному апараті людської мови. 

Св. Тома Аквінський називав трансцендентним предмет вивчення 

богослов’я. Іван Дунс Скотт перекладав терміном “scientia 

transcendens” грецький термін “μεταφυσική”. 

Сучасне розуміння трансцендентності сформував Іммануїл 

Кант. На його думку, людське пізнання спроможне охопити 

тільки “Ding für uns” (річ для нас), натомість поза нашим 

сприйняттям залишається нам недоступна “Ding an sich” (річ в 

собі) [4, 19]. Людина неспроможна пізнати річ цілком, оскільки 

поза її розумовим зором залишаються певні аспекти речі, а те, 

що людський розум пізнає, не охоплює речі вповні. Так, поза 
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пізнавальною спроможністю суб’єкта залишається щось, що не 

вкладається в категорії пізнання, щось трансцендентне. Людина 

може знати про існування позадосвідного, трансцендентного 

аспекту об’єкту пізнання, але не може вникнути в нього. Це не 

дозволяє людині охопити власним розумом повноти субстанції, 

але відкриває їй наче тінь того, що зостається їй невідомим. 

У посткантівській філософії поняття трансцендентності 

виринає раз у раз. У філософії Ґ.В.Ф. Геґеля трансцендентність 

зникає, позаяк усе суще є вираженням Абсолютного Духу, який 

діалектично розвивається та проявляється, а тому включає в себе 

все як йому іманентні аспекти буття. Трансцендентність з’являється 

знову у філософії фундатора екзистенціалізму Сьорена Кіркеґаарда, 

на думку якого Бог може відкриватися людині тільки у вірі, а 

тому є трансцендентним щодо емпіричного та раціонального 

пізнання. Філософські розмисли Карла Ясперса містять аж три 

різновиди розуміння трансцендентності: філософ включає в це 

поняття буття як трансцендентність усього трансцендентного, 

трансцендентний аспект іманентних речей [6, 109], а також 

трансцендентністю характеризує Бога [5, 106]. 

У богослов’ї К. Ранера трансцендентальний екзистенціал – 

це скерованість людського буття поза межі досвідної дійсності, до 

цілі свого існування, яка воднораз є її дефінітивною причиною. 

Якщо б людська сутність скеровувалась до світу, в якому перебуває 

людина, то людина не перевершила б світ, розчинилася б у 

матеріальному світі і в потоці досвіду. Антиномія людини полягає 

в тому, що вона завжди принципово інша. Людина є у світовій 

дійсності, але воднораз і перевершує її. Вона є точкою перетину 

безлічі світів, до яких належить і які її творять, проте всі можливі 

світи не можуть її охопити. Трансцендентний екзистенціал скеровує 

людину до тих вимірів буття, які перевищують всі світи людської 

присутності. Це промінь Божого світла в людині. 

Завдяки цьому світлу людина може підносити свій погляд 

до Бога, який перевершує світ, а тому не може бути описаний 

категоріями цього світу. Досвід Бога є несхожим до досвіду 

світу, оскільки Він іманентний світу. Людина не може Його 

пізнати, і воднораз знає про Його існування та відчуває Його в 

собі. Це ставить людину в ситуацію перебування перед Абсолютною 

Таємницею, породжує основне екзистенційне питання людини, на 
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яке неможливо дати відповідь категоріями світів людської 

присутності. Це досвід недосвідного, переживання безконечного, 

надпонятійного. Саме такий специфічний досвід творить особливий 

статус людини. 

Притаманна людині особлива присутність Бога в ученні 

К. Ранера не руйнує людської свободи. Людина залишається 

вільною у своєму виборі і можливості відповіді. Бог закладає в 

людину постійний рушій, який скеровує людину до Бога і цим 

робить її людиною. Однак людині залишається альтернатива: 

позитивно відповісти на внутрішній поклик або відхилити його, 

відмовляючись від реалізації свого сутнісного потенціалу. Бог 

промовляє до “доброї волі слухача” [2, 35]. Божественна присутність 

дана людині, незалежно від неї, оскільки завдяки їй людина є собою. 

Проте дана вона як потенціал, який людина може розвинути, або 

ж занедбати. 

Все ж свобода постає ключовою проблемою в богослов’ї 

К. Ранера. Якщо людина не реалізовує в собі потенціалу Божествен-

ної присутності, тоді вона відхиляє свою трансцендентність як 

здатність виходити поза межі досвідного. Людина природно прагне 

реалізації. Тому відхиливши перспективу самореалізації у сфері 

власної трансцендентності, вона залишається виключно у світах 

власного досвіду. Те, що підлягає людському досвіду, детермінує її. 

Якщо людина не стоїть понад дійсністю, продуктом якої вона є, 

тоді вона і є тою дійсністю. Відмовляючись від власної трансцен-

дентності, людина редукується до власної іманентності, закривається 

у власному світі, а це позбавляє її свободи. Так свобода несе в собі 

як необхідну передумову можливість відмови від самої себе. 

Множинність світів, до яких належить людина, та аспектів, які 

в себе включає, творить множинність поглядів на людину. Вона є 

об'єктом вивчення антропології. Оскільки містить в собі точки 

дотику з різноманітними дійсностями, то й погляд на людину не 

може бути єдиним. Кожна наукова царина, яка сферою своїх 

досліджень охоплює людину, творить власну антропологічну 

концепцію. Людина для соціолога інша, аніж для біолога, а для 

юриста інша, ніж для психолога. Кожна антропологічна концепція 

розкриває якийсь один із численних її аспектів, оскільки дивиться на 

неї під своїм кутом зору. Всі можливі антропології єдині в об’єкті 

своїх досліджень, але різняться в його предметі. Кожна з них є 
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цінною для розуміння людини; без котроїсь із них важко було би 

бачити людину вповні. Однак завжди потрібно пам’ятати, що будь-

яка антропологія, стоячи на власній основоположній парадигмі, 

розкриває людину у світлі свого досвіду. 

Сутність людини залишається закритою для будь-якої 

антропології, бо кожна з них проводить свої дослідження в рамках 

власного досвіду, а те, що відкривається в досвіді, неспроможне 

розкрити сутність людини, адже ж те, що робить її собою, є 

позадосвідне, трансцендентне щодо людської пізнавальної 

спроможності. Вона в силу свого глибинного зв’язку з Богом, 

який постає перед нею як Абсолютна Таємниця, і сама стає 

таємницею, яка, хоч і перебуває у цьому світі, все ж йому не 

належить. 

Важливий момент богослов’я К. Ранера розкривається у 

його вченні про загальнолюдське християнство. Якщо кожна 

людина є собою завдяки присутності в ній Бога, то один і той 

сам Бог присутній в усіх. Отже, кожна людина стоїть перед вибором 

прийняття або відкинення пропозиції розвитку власного потенціалу 

Божественності. Тому для єзуїтського богослова кожна людина є 

християнином, але не кожна хоче це сприйняти і відкритися на 

Абсолютну Таємницю. Християнин, який переживає і практикує 

свою релігійність, дає позитивну відповідь на головну пропозицію 

життя. Однак є такі, які не хочуть або в силу історичних, 

культурних, життєвих обставин не можуть відповісти на неї 

ствердно. Їхня негативна відповідь не позбавляє їх внутрішньої 

присутності Бога. Залишаючись людьми, вони залишаються 

носіями Божественного світла, власної онтологічної скерованості 

до Бога. К. Ранер називає їх “анонімними християнами”, тобто 

такими, що є християнами в силу своєї онтологічної структури, але 

не є ними в міру свого особистісного вибору. 

Наявність трансцендентного екзистенціалу в людині робить її 

спроможною сприйняти Боже об'явлення. Оскільки вираження Бога 

у світі не підлягають опису, залишаються абсолютно нетематичними 

і не категоріальними, то людина не змогла б сприйняти одкровення 

трансцендентного Бога, який не вписується у пізнавальні її форми. 

Бог постає як Абсолютна Таємниця, Він не вписується в людську 

категоріальну дійсність, а тому охоплення Його людським духом 
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вимагає наявності особливої здатності, яка уможливлює відчування 

Таємниці, не пізнаючи її. 

У цих міркуваннях К. Ранер знову застосовує епістемологічні 

напрацювання І. Канта. У критичній філософії І. Кант зайняв 

позицію, яка не дозволяє зачислити його до одного із двох 

традиційних напрямків в епістемології – раціоналізму та 

емпіризму. У міркуваннях раціоналістів людський розум a priori 

володіє знанням, яке повинен тільки відтворити. Це знання 

людина отримує до досвіду: споглядаючи вічні універсальні ідеї 

до потрапляння в людське тіло, як у Платона, чи шляхом 

просвітлення, як в Августина, тощо. Так, у баченні раціоналістів 

людський розум в момент зустрічі з досвідом вже наповнений 

знаннями, а досвіт потрібен тільки як засіб актуалізації або 

систематизації цих знань. Емпіристи натомість вважали, що 

джерелом нашого знання є досвід. Людський розум до зустрічі із 

світом перебуває в стані tabula rasa, тобто розум не володіє 

жодними знаннями, допоки не сприйме дійсність, дану йому a 

posteriori в досвіді. І. Кант обрав середню позицію. Знання є 

продуктом співдії розуму і досвіду. Кьоніґсберґський філософ 

вважав, що людське пізнання відбувається шляхом засвоєння 

досвідних апостеріорних даних на основі апріорних здатностей 

людського розуму. Розум a priori володіє категоріями, які 

уможливлюють пізнання, а досвід надає матеріал, який a 

posteriori раціонально обробляється. Отож, пізнання в критичній 

філософії є категоріальним, а тому обмеженим. Розум пізнає 

лише ті аспекти, які вписуються в йому притаманні категорії, 

залишаючи поза горизонтом знання ті аспекти, які не вміщаються в 

категоріальний спектр. Для нас відкритий лише той аспект, який 

І. Кант називає Ding für uns, натомість Ding an sich не піддається 

поняттєвому охопленню. Людина знає, що її пізнання речі неповне, 

тому сутність речі для неї залишається таємницею. В пізнанні 

суб’єкт опиняється перед об’єктом-таємницею, усвідомлює її 

existentia, але не пізнає її essentia-ουσία. 

У богослов’ї К. Ранера пізнання Бога описується подібно 

до того, як І. Кант обкреслював пізнання речі. Ми відаємо про 

існування Бога, тобто знаємо про Його екзистенцією. Проте ми 

ніколи не зможемо вповні охопити Його есенцію. Бог відкриває 

себе людству через своє творіння, через історію спасіння і 
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об’явлення. Але таке пізнання ґрунтується виключно на тому, що 

Бог сам хоче про себе сповістити. Воно не розкриває людині 

сутність Бога. Він завжди залишиться Абсолютною Таємницею, 

про яку ми знатимемо тільки те, що входить в Божий педагогічний 

план. К. Ранер “ставить своєю ціллю показати, що повсякденний 

універсальний людський досвід неможливо осмислити без святої 

трансцендентної таємниці під назвою “Бог”, а Святу Таємницю Бога 

людина пізнає кожного дня через своє історичне оточення” [1, 364]. 

У висновках зауважимо, що богослов’я К. Ранера ставить 

людину в центрі процесу пізнання Бога. Людина переживає Бога в 

собі, і саме це переживання дозволяє їй відкритися на зовнішнє 

самооб’явлення Бога через творіння та історію спасіння. Вона є 

собою завдяки наявності в ній особливої присутності Бога, яку 

К. Ранер назвав трансцендентним екзистенціалом. Він ставить 

людину перед Абсолютною Таємницею Бога, яку вона відчуває, 

але не може пізнати. Ця Таємниця підносить її до трансцендентного 

передчуття сутності, що підноситься понад світ власного досвіду. 

Бог для К. Ранера промовляє до кожної людини передовсім у 

її серці, роблячи кожну анонімним християнином, перед яким 

стоїть перспектива вільного особистісного вибору між можливістю 

обрання реалізації в собі Божої присутності та власної глибинної 

сутності та перспективою відмови від спілкування з Богом, а тому 

й відмови від розвитку власного людського потенціалу. 

Повне вивчення та осмислення богословської рефлексії 

К. Ранера вимагає величезних наукових зусиль. Зарубіжна наука 

ще не охопила всього творчого доробку єзуїтського мислителя, а 

вітчизняні дослідження стоять лише на порозі входження до спадку 

цього генія. Тому попереду величезне поле для праці й аналізу. 
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Олег Шепетяк. Трансцендентность человека в 

богословии Карла Ранера. Статья презентует главные идеи 

Карла Ранера в отрасли богословской антропологии. В статье 

раскрываются ключевые понятия антропологии иезуитского 

богослова. Дефинирующим фактором человека предстает наличие 

в ней Божьего света, который открывает человеку путь к 

трансцендентности. Эта особенность отделяет человека от всего 

органического мира и обеспечивает ему особое место перед 

Абсолютной Тайной Бога и собственного бытия. 

Ключевые слова: Ранер, богословие, трансцендентность, 

антропология. 

 

Shepetyak Oleh. Human’s transcendence in Karl Rahner’s 
theology. The article presents the main ideas of Karl Rahner in 

theological anthropology. The article describes the key concepts of 

anthropology of Jesuit theologian. The main factor of the human 

being is presence of God’s light in them that reveals for human the 

way to transcendence. This feature separates the human being from 

the entire world, and gives them a special place in the Absolute 

Mystery of God and their own life. 

Keywords: Rahner, theology, anthropology, transcendence. 
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Президія Вищої Атестаційної Комісії НАН України 

Постановою від 15.01.2003 року ухвалила (серед іншого): “3. 

Редакційним колегіям організувати належне рецензування 

та ретельний відбір статей до друку. Зобов'язати їх приймати 

до друку у виданнях, що виходитимуть у 2003 році та у 

подальші роки, лише наукові статті, які мають такі необхідні 

елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв'язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 

започатковано розв'язання даної проблеми і на які 

спирається автор, виділення невирішених раніше частин 

загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; 

формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад 

основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів; висновки з даного 

дослідження і перспективи подальших розвідок у даному 

напрямку”. 

Статті збірника повинні відповідати цій ухвалі. 

 

1. Приймаються одноосібні статті (без співавторів). Текст 

обсягом від 0,5 авторського аркуша (20000 символів з 

пробілами) до повного авторського аркуша (40000 символів з 

пробілами) подавати в комп’ютерному наборі (диск і роздрук – 

два примірники): редактор Mikrosoft Word 95 і наступні версії, 

шрифт Times New Roman 14, інтервал 1,5. У разі надсилання 

статті електронною поштою (zbirnyky@drohobych.net) 

паперовий роздрук (усі береги по 2,5 см) треба долучити до 

інших документів. У тексті заборонити переноси. Ретельно 

вивірені цитати треба засвідчити підписом на берегах біля 

кожного посилання. Подати УДК та ключові слова. 

2. Статті друкуються українською мовою, резюме до 

кожної – трьома мовами: українською, російською, англійською 
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(кожне – до 500 символів з пробілами; два останні обов’язково 

повинні мати переклад імені, прізвища автора і назви статті). 

3. Список літератури – за абеткою (спочатку кирилиця, 

потім – латинка); у тексті в квадратних дужках позначається 

позиція та сторінка – [5, 100]. 

4. Бібліографія оформляється відповідно до вимог ВАК 

України (Бюлетень ВАК України, № 3, 2008).  

Архівні джерела подаються окремим блоком з римською 

нумерацією (за абеткою назв архівів) перед списком літератури. 

5. До статей додається рекомендація кафедри (відділу) 

установи, де автор працює, і рецензія доктора чи кандидата наук; для 

статей докторів та кандидатів наук рецензії не потрібні. 

6. Авторська картка: прізвище, ім’я, по батькові, посада, 

місце праці, вчений ступінь, звання, адреса (службова, домашня, 

поштова, електронна), телефони. 

Редколегія відхиляє статті з порушенням цих вимог. 

Збірник виходить за серійним принципом: у червні – 

філософія і психологія (статті приймаються до 1 квітня), у 

грудні – історія та філологія (статті приймаються до 1 жовтня).  

7. Видання здійснюється із залученням коштів авторів (10 

гривень за 1000 символів з пробілами). Гроші за статті з 

філософії надсилати поштовим переказом Янко Жанні Василівні, з 

психології – Спринській Зоряні Валентинівні, з історії – Медвідь 

Оксані Василівні, з філології – Котович Вірі Василівні на адресу: 

вул. Івана Франка, 24; ДДПУ імені Івана Франка, Дрогобич, 82100. 

Адреса редколегії збірника наукових праць  

“Проблеми гуманітарних наук”: 

каб. 18, вул. Івана Франка, 24 

Державний педагогічний університет імені Івана Франка 

м. Дрогобич, 82100 Україна, 

тел./факс: (03244) 38376 

Координатор Олена Швед. E mail: zbirnyky@drohobych.net 

Головний редактор Тетяна Біленко. E mail: bilenko1@ukr.net 
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