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МОРАЛЬНІ ЗАСАДИ  

ОБРАЗНО-ФОРМУЮЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Искусство наших дней,  

именуемое модернистическим,  

заблудилось среди дорог и ушло в беспутство  

І.О. Ільїн  

 
У статті розглядаються об’єктивні умови творення краси 

у будь-якому виді формуючої діяльності. Простежуються закони 
відношення суб’єкта творчого процесу до предмета небайдужості 
як важлива умова результативності наслідків. Утверджується 
ідея розвитку творчих умінь у образно-формуючій діяльності. 

Ключові слова: здібності, уміння, інтерес, потреба, талант, 
творчість.  

 

Постановка проблеми. Сучасний світ утратив образ краси 

як потребу її творення та творчої взаємодії з виразними виявами 

доцільної будови природних форм, з доцільними людській формуючій 

діяльності, вищим виявом якої постає художнє формування. Його 

мета – утвердження життя у властивій йому виразній життєвості 

в її естетичних вимірах. У сучасній культурі типовою є тенденція 

ігнорування природної краси, її знецінення, про що яскраво засвідчує 

деформація, руйнування образу, властивого природним формам, 

людині, виразній предметності – феноменам, творення образу яких 

у попередні періоди історії культури було метою формуючої діяль-

ності. Нині процес набуває виражено деструктивного, руйнівного, 

антиестетичного змісту, часом відверто потворного.  

 
© Мовчан Віра, 2014 
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Утрата зв’язку з красою є свідченням духовного спустошення 

людини, що на місце утвердження життя в його істинні ставить 

свавілля, руйнуючи визначені у собі образи природного та людського 

світу. Формування як деформація образу – вияв суто заперечного 

ставлення до дійсності – яскраве свідчення зростання соціального 

відчуження та відчуження людини від природи, що сьогодні тракту-

ється передусім як “матеріал” для задоволення практичних потреб. 

У художньому формуванні на місце доцільної у собі життє-

вості предмета, що стимулює формуючу потребу, приходить 

потворне, низьке. Назване явище правомірно визначати як вияв 

свавілля людини, яка бачить світ лише засобом задоволення власних 

потреб. Ця закономірність простежується у предметному, художньому 

формуванні, людських взаєминах, формуванні людиною власного 

образу – себе як суб’єкта життєвості. Доводиться констатувати, 

що сучасний світ діяльністю людини зазнає руйнації аж до того, 

що формування власного образу набуває відверто антиестетичних, 

позахудожніх форм. У зображеннях утрачається сутнісна визначеність 

людини  інтелект, одухотвореність погляду, граціозність постави, 

засвідчуючи втрату естетичної визначеності образу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчує неабиякий 

інтерес у сучасних наукових розвідках до проблеми моральних 

засад образно-формуючої діяльності. До цієї проблеми зверталися 

В. Куріцин, Г. Мєднікова та ін. Г. Мєднікова, простежуючи тенден-

ції втрати цілісності образу людини у мистецтві ХХ ст. (пост-

модернізм), пов’язує деформацію в мистецтві авангарду з прагне-

нням “виразити ідею першооснови простору, космогонії, божестве-

нного світла, жах у його екзистенційних формах тощо, – те, що 

принципово невимовне в традиційних словесних і зорових образах…” 

[3, 15]. Зазначимо, що всі спроби митців постмодерну залиши-

лися на рівні експерименту, не вписавшись у культуру як новий 

рівень творчого доробку мистецтва пізнання предмета небайдужості 

та формуванні його ідеального буття у художньому образі. 

Мета статті – розкрити закономірності об’єктивації духу 

в матерії художнього формування, згідно з рівнем творчого став-

лення до предмета небайдужості, що набуває ідеальної життєвості як 

досконале втілення ідеї в образі чи, навпаки, руйнація його визна-

ченості.  
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У постцивілізаційну добу в стосунках між людьми відчутно 

губиться моральність, що у попередні епохи була потребою вижива-

ння спільнот. У сучасних умовах, оскільки цей чинник втратив 

провідну роль у творенні стосунків злагоди, має місце втрата образу 

іншої людини як предмета небайдужості, а, отже, і потреба збереже-

ння неповторності її образу, об’єктивованого в художньо-формуючій 

творчій діяльності. В історії культурних епох формування образу 

світу з властивим йому багатством форм і змістових рівнів відобра-

жало духовність потреби: увічнити красу природного світу, надавши 

йому олюдненого образу, красу людських взаємин, ідеал яких 

уособлювали надприродні сутності (боги), та зберегти людський 

образ, втіливши його у цілісних, чуттєво сприйманих, художньо 

довершених творах мистецтва; надати виразної життєвості предме-

там, явищам навколишнього світу, що уособлюють неповторність 

образу досконалості.  

Формуюча потреба набуває в історії культури змістового 

багатства: по-перше, як об’єктивація явищ і предметів світу, що 

увічнює їх доцільний у собі образ, виразну життєвість, а, отже, є 

предметом духовного задоволення. По-друге, у формуючій діяль-

ності розгортаються творчі здібності та уміння особи. Вони набувають 

багатогранного вияву, свідчачи про багатство духовності зв’язків 

особистості зі світом, що і спонукає на об’єктивацію предметів 

небайдужості у художньо-образній мові мистецтва. По-третє, образи 

краси та творчих умінь завдяки формуючій діяльності постають 

реальним уособленням гармонії життя: реального й ідеального 

(у художньому образі), а, отже, джерелом духовного збагачення 

суб’єкта сприймання: окремої особистості, суспільства і, зрештою, 

людства. Предмет, що викликав потребу його увічнення в ідеальних 

художніх формах, також здобуває нове – ідеальне життя, розкрива-

ючи свою цінність для духовного світу суб’єкта формування та 

суб’єкта сприймання його образу. Отже, світ повниться образами 

ідеальної життєвості, набуваючи іншого – духовного виміру. 

Ідеальні образи завжди присутні у просторі людського життя, не 

зазнаючи руйнування, не втрачаючи своєї сутності, завдяки доскона-

лому способу життєвості, наданої митцем. 

Розвиток творчо-формуючих умінь особи та здатність небай-

дужого ставлення до світу набуває все зростаючої актуальності 

сьогодні саме через те, що людство цивілізаційної доби відчужу-
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ється від природного світу як джерела життя та від себе як суб’єкта 

творчої життєвості, при тому, що саме така його визначеність є 

історичним продуктом. Яскравим виявом втрати інтересу до природ-

ного світу у його виразній життєвості та людини як суб’єкта твор-

чості є мистецтво кінця ХІХ – ХХ ст., яке засвідчує втрату людством 

ціннісних орієнтацій. 

Як наголошують дослідники, “сучасна людина стала загадкою 

для себе, не знає, що вона може і чого хоче, а тому приречена на 

хаотичну і випадкову поведінку” [4, 159]. Отже, проблеми сучасної 

філософської антропології актуалізуються порівняно з класич-

ною філософією в аспекті з’ясування причин зростаючої втрати 

спрямованості людства на духовні цінності. У попередні часи 

домінували уявлення про людину як таку, що “вільно розгортає 

свої духовні здібності та з цією основоположною настановою 

несумісні були уявлення про активність, яку скеровує корисність 

і зовнішня мета. Унаслідок цієї несумісності ідеї вільної духов-

ності і не розглядались у прямому зіставленні з ідеями практики 

та корисності” [4, 161]. Зміна уявлень про зміст цінностей суттєво 

вплинула на образ світу в формуванні його як ідеальної моделі 

чуттєвого явлення ідеї. Г. Тавризян, характеризуючи дві концепції 

культури – О. Шпенґлера та Й. Гейзінги (праці були написані з 

проміжком у три роки в період між двома світовими війнами), – 

наголошує, що у праці Шпенглера вартісною є “більша детальність 

аналізу масової психології та ширше соціологічне охоплення явищ, а 

книга Гейзінги – це … не просто філософський аналіз культур-

ного декадансу, це – сигнал біди” (йдеться про працю Гейзінги 

“В тіні завтрашнього дня”). Гейзінга детально розглядає прояви 

основної біди епохи: “антиінтелектуалізм як свідомо сповідуваний 

суспільством принцип, або «ідеал» пізнання, дій, художньої творчості” 

[5, 230]. 

Ця тенденція після появи згаданих праць окреслюється усе 

чіткіше. Її тотальність виявляється в погляді на людську особистість, 

образ якої зазнає усе більшої деформації, аж до повної втрати його 

визначеності. Наявна вона і у предметно-формуючій діяльності, 

яка призначена для піднесення практичних потреб людини до рівня 

естетичного способу їх задоволення тією мірою, якою творчо-

формуюча діяльність постає єдністю реального й ідеального, матері-

ального та духовного. У формуючому процесі реалізуються також 
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інтереси конкретного суб’єкта формування: об’єктивація власних 

творчих умінь. Утрата культурою естетичної визначеності образу 

як мети творчо-формуючої діяльності – вияв творчого безсилля. 

Г. Таврізян наводить думку Гейзінги про підстави стилістичної 

єдності епохи, яка має скріплюватися певною загальною спрямова-

ністю думок і діяльності суспільства, єдністю соціального ідеалу, 

прагнень тощо [5, 230]. При цьому наука і мистецтво покликані 

виконати “дві важливі функції культури: думки і пізнання” [5, 231]. 

Гейзінга попереджає про небезпеку деформації в художньому фор-

муванні, оскільки вся попередня класична культура ґрунтува-

лася на недоторканному універсальному гуманітарному ідеалі, що 

був основою всієї духовної культури суспільства [5, 232]. 

Руйнація принципів класичної культури у баченні змісту 

цінностей і шляхів їх творення, збереження, небезпечна втратою 

її гуманістичних засад. Як цементуюча основа суспільної органі-

зації, вона є основою творчого ставлення людства до себе та світу, 

а її критерієм, ознакою істинно розвинутої культури Гейзінга 

вважає “душевно-духовне, моральне начало”. “Культура, – пише 

філософ, – може вважатися високою, навіть якщо вона не має 

блискучих досягнень у галузі техніки чи скульптури; але вона не 

може бути такою, якщо їй не вистачає співстраждання” [5, 230]. 

Небезпека втрати цілісного образу світу виявилася реальною в 

культурі кінця ХІХ – початку ХХ ст., де предметом деформації є 

природна предметність, а особливо образ людини. Культура визнача-

лася яскравими виявами антиестетичного способу формування 

образу, що набув відверто руйнівного характеру.  

Наголосимо, що духовно-формуючу функцію виконують лише 

ті феномени, що в об’єктивації образу, не руйнуючи, розкривають 

його сутнісну визначеність і прагнуть надати ідеальної життє-

вості предмету формування, виходячи саме з цих підстав: внутріш-

ньої доцільності, яка має поставати у художньому образі як основа 

його естетичної життєвості. Деформація світу в художньому форму-

ванні насправді відображає втрату інтересу до його виразної життє-

вості, оскільки саме остання спонукає на художньо доцільне форму-

вання образу. Причини втрати такої потреби переконливо розкриває 

О. Шпенґлер, порівнюючи прагматизм культури ХХ ст. із часами 

Давнього Риму, де гроші, багатство були панівною силою, перед 

якою відступали духовні цінності – мистецтво, наукове знання 
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[6, 166]. Духовна ситуація ХХ ст. характеризується саме аналогіч-

ними уявленнями про життєві цінності.  

Відомо, що в історії мистецтва становлення нових художніх 

форм об’єктивно зумовлювалося новими уявленнями про красу, 

залежно від загального духовного настрою: чи то на споглядальний 

підхід до явищ, заглиблення в їхній зміст, що відкривається врівно-

важеністю, гармонійністю форм і образу, чи, навпаки, зорієнто-

ваність на відображення динамізму, руху, активності. О. Шпенґлер, 

аналізуючи архітектуру доби Ренесансу і бароко, показує, що чисті 

лінії ренесансної архітектури (палаци, церкви) в час бароко зміню-

ють свій образ: “На фасадах палаців і церков чуттєво чисті лінії 

стають ніби недійсними. Замість ясних координат флорентійсько-

римської диспозиції колон і членування поверхів виявляються 

«інфінітезимальні» елементи вібруючих і збухлих частин будівлі, 

волют, картушів. Конструкція зникає в надмірності декоративного…” 

[6, 243]. Інакше кажучи, визначеність конструкції споруди зникає 

під надмірною кількістю декору. Світ форм зрілого бароко автор 

порівнює з музикою, оскільки елементи архітектурних форм настільки 

багаті і будівля настільки насичена ними, що уподібнюється до 

музики, яка створює образ багатством своїх звукових сполучень 

[6, 243]. Тобто культура бароко відобразила новий тип світо-

відчуття людини. Ренесанс утверджував духовну велич людини, 

її невичерпні творчі здібності, що яскраво засвідчили про себе 

діяльністю титанів Відродження. Бароко та рококо нагромадженням 

декору свідчать про внутрішню напругу життя, винесену на фасади 

будівель і закріплену як загальний настрій часу, в якому втрачена 

визначеність уявлень про зміст цінностей, що повнить світ людини 

почуттям тривоги, переживаннями, пов’язаними з пошуком істини 

щодо буття світу та свого місця у ньому.  

Інший вияв загальної духовної ситуації втілився в архітектур-

ному образі Нового і Новітнього часу: відбулася втрата образу 

в його естетичному значенні, місце якого зайняла конструкція як 

така. Прагматизм практики зумовив втрату естетичної визначеності 

образу споруди як єдності конструкції та декору, що надає предмету 

формування художньої цінності. Позбавлені естетичного образу, 

вони різняться суто функціонально. Це просторові конструкції з 

різним типом покриття: ребристі, стрижневі, пірамідальні, гвинтові 

тощо. Функціонально вони розраховані на велику ємкість: концертні 



 ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНИХ НАУК. ВИПУСК 33. ФІЛОСОФІЯ 10 

зали, аеропорти, вокзали, торгівельні центри, спортивні споруди 

тощо. Однак властива архітектурі як мистецтву в історії її розвитку 

здатність поєднувати естетично-художню виразність із функціо-

нальністю втрачена культурою Новітнього часу. Отже, архітектура 

втрачає себе як мистецтво, оскільки місце художності образу посів 

стандарт. Функціональність споруд набуває самоцінного характеру, 

підкреслюючи прагматизм сучасної культури. Сучасний стандарт у 

архітектурі, як зазначають дослідники, “одноманітний не тому, 

що в основі його лежить принцип обмеження форм і розмірів, він 

одноманітний тому, що його можна використовувати в одному 

єдиному варіанті” [2, 63]. Критерієм художньої цінності споруди 

є виразність її образу, яку Г. Борисовський, посилаючись на думку 

З. Маца, формулює так: “пропорції в архітектурі мають бути видимі, 

лише тоді вони можуть привернути увагу. Існує багато пропорцій, 

які виражаються чіткими формулами, але не мають і не можуть 

мати будь-якого естетичного значення” [1, 101] [Тут і надалі підкр. 

моє – В. М.]. 

В історії архітектури як виду мистецтва простежується прин-

цип неповторності споруди при наявності певного набору кількох 

видів стандартних елементів – принцип формування, відкритий ще 

давніми греками, що набув широкого застосування у культурі 

наступних часів, аж до кінця ХІХ ст. Така особливість формува-

ння неповторного образу будівлі зумовлена вдалим чергуванням 

елементів і поєднанням їх у такий спосіб, що, створена з тих самих 

елементів, вона щоразу набуває неповторного образу. “…Архітек-

турна деталь уможливлює найрізноманітніші сполучення: добре 

гармоніює з аркою, стіною, вікном, дверима тощо. Ця варіантність 

ордеру і забезпечує йому таке тривале і багатоманітне існування” [2, 

63]. Відмова сучасної архітектури від апробованої століттями прак-

тики творення неповторного архітектурного образу зумовлена не 

відсутністю технічних засобів або конструктивних принципів і 

формуючих умінь, а є наслідком принципу, укоріненого в сучасній 

культурі: важить функціональність конструкції, а не її естетично-

художні якості. Духовне начало як основа культури зникло і з цієї 

сфери. 

Стандарт як принцип і сутність сучасної культури панує в 

усіх видах художнього формування: музиці, поезії, пластиці, живо-

писі тощо. Панує воно також у ставленні особи до творення влас-
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ного образу. Масова культура орієнтує людину на творення його 

згідно зі стандартом: наслідування певних взірців, що заявили про 

себе не стільки творчими уміннями, скільки зухвалою поведінкою, 

саморекламою тощо. Ця орієнтація має позаморальний зміст, оскільки 

особі пропонується прийняти чужий образ, відмовившись від потреби 

віднайти власний – визначитися щодо свого покликання, а, отже, 

формувати образ не за чужим взірцем, а з урахуванням власної 

неповторності. Сприйняття уніфікованого змісту цінностей як істин-

ного несе загрозу втрати вищої цінності, яка уособлена у світі 

духовно-неповторної особистості. За системою удаваних цінностей 

губиться світ справжніх.  

Джерелом формування естетичного ставлення до світу в 

історії культури були творці духовних скарбів людства – митці та 

їхній творчий доробок – художні скарби класичного мистецтва. 

Сучасна масова культура нівелює людський дух, підміняючи потребу 

спілкування з класичною спадщиною, де багатство сприймання 

образу світу та переживання його краси, втіленої в довершених 

художніх формах, було джерелом розвитку художніх талантів. Це 

скарби, які не втрачають своєї цінності з плином історичного часу, 

а, навпаки, відкриваються усе глибшим ціннісним змістом, адже 

свідчать про творчу взаємодію особистості зі світом, прагнення 

наповнити середовище людського життя гармонією форм та образу. 

Краса є їх об’єднавчою силою для усвідомлення спільнотами себе як 

духовного цілого. Краса є формуючою засадою духу. 

Ідея краси є основою формуючої діяльності: завдяки її реалі-

зації відбувається процес збагачення світу предметністю, що від-

повідає людській потребі, поглиблюючи ціннісні уявлення суспіль-

ства. Дієвим чинником естетичної якості процесу та його наслідків є 

рівень моральності потреб, що актуалізують формуючу активність 

людини. Виражену духовно-формуючу функцію має діяльність, яка 

задовольняє духовні потреби людини. Усебічність потреби, від-

повідно, визначає багатство її засобів реалізації. По-перше, важли-

вим є творення відносин, що відповідають людській суспільній сут-

ності: духовно-практичні взаємодії з природним і соціальним світом, 

іншими людьми у межах спільноти і, зрештою, мірою зростання 

культурних зв’язків – людством. Моральна атмосфера, яка панує 

в спільнотах від найменшої ланки – сім’ї, аж до суспільства як 

цілого – джерело творчих або, навпаки, деструктивних впливів 
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на конкретну особистість. Отже, сприятлива духовна атмосфера 

є важливою передумовою розвитку творчих здібностей, і, навпаки, 

несприятлива атмосфера стосунків спричиняє руйнівний вплив. 

Амплітуда можливостей тут надзвичайно широка: стосунки люд-

ства з природним світом в ідеальному способі спілкування; творення 

образів богів (носії порядку світу) для гармонійних стосунків із 

природою. Тут мета не практична, а духовна: гармонійні відносини. 

Відповідно модель упорядкування стосунків людства (конкретних 

соціумів) з природним світом на гармонійних засадах задає модель 

стосунків у межах соціальних спільнот, згідно з принципом їх 

гармонійності, та стосунків особи з собою, згідно з тим самим принци-

пом. Процес має і зворотний характер. Це універсальна модель 

розумної організації життя. Принаймні, такий образ вона має в 

наївних культурах, де потреба виживання диктує злагоду. Сформо-

вана ідеальна модель взаємодій у соціумах і з природним світом 

визначає потребу об’єктивації їхнього образу у художньому форму-

ванні, в самоцінності змісту як ідеальну, чуттєво сприйману модель 

стосунків, а, отже, і як джерело натхнення на можливість увести їх 

до відносин як основу морального життя. Тобто це спосіб закріпити 

духовно-цінний досвід, щоб жити за його законами.  
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Мовчан Вера. Нравственные основания образно-форми-

рующей деятельности. В статье рассматриваются объективные 

условия создания красоты в каком-либо виде формирующей деятель-

ности. Прослеживаются законы отношения субъекта творческого 

процесса к предмета небезразличия как важное условие результа-

тивности процесса. Утверждается идея развития творческих способ-

ностей в образно-формирующей деятельности. 

Ключевые слова: способности, умения, интерес, потреб-

ность, талант, творчество. 

 

Movchan Vira. Moral foundations of imagery forming 

activity. The article deals with objective conditions of forming 

beauty in any aspect of forming activity. The author traces laws of 

creative process subject’s attitude to indifference as an important 

condition of the result of the process. The idea of creative skills 

development in imagery forming activity is consolidated.  

Key words: activities, skills, interest, need, talent, creative 

activity. 
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КУЛЬТУРА ЯК “ТРЕТІЙ СУБ’ЄКТ”  

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 
У статті стверджується, що якщо гуманізація освіти 

пов’язана з реалізацією верховенства суб’єкт-суб’єктної моделі 
здійснення педагогічних стосунків, то її гуманітаризація полягає у 
радикальній активації “третього суб’єкта”, тобто змісту навчання, 
який постає як власне культура. А також залучено ідеї “самовизна-
чення культури” видатного російського філософа Ф.Т. Михайлова. 

Ключові слова: культура, освіта, виховання, гуманізація, 
гуманітаризація, суб’єкт, суб’єктність, матеріал. 

 

Постановка проблеми. Ідея щодо необхідності здійснення 

педагогічної взаємодії як суб’єкт-суб’єктних стосунків уже стверди-

лася у філософсько-освітній і педагогічній літературі. Але, якщо 

при цьому освіта орієнтована на горезвісні “знання-вміння-навички”, 

логіка здійснення педагогічного процесу так чи так залишається 

старою. Якщо в освітньому процесі спілкування учнів і вчителя 

є лише “матеріалом” для вивчення і засвоєння, то навчання не може 

втриматися на висоті суб’єкт-суб’єктних стосунків. Отже, потрібен 

“третій суб’єкт”.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед останніх 

досліджень, присвячених зазначеній проблемі, хотілося б звернути 

увагу на соціально-педагогічну концепцію Г. Лобастова. Росій-

ській філософ, спираючись на ідею “третього суб’єкта освітнього 

процесу”, яку ми розроблюємо упродовж 20 років, зазначає, що 

індивід своєю діяльністю має актуалізувати суб’єктні потенції 
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культурного буття [6, 89]. Слід наголосити: виховання аж ніяк не 

тлумачиться нами як “складова” (разом із навчанням) освітнього 

процесу. Освіта (рос. – образование) є введенням індивіда в образ 

людини, а способом здійснення цього процесу є виховання (рос. – 

вос-питание), тобто суцільне живлення духом з метою навчити інди-

віда бути людиною, жити у людському образі та у людській подобі.  

Мета статті – розгляд культури як дійсно ідеального 

“третього суб’єкта” навчально-виховного процесу в контексті 

осмислення реальних шляхів гуманітаризації освіти.  

У пошуках “третього суб’єкта” виховання треба звернутися 

до ідей видатного російського філософа Фелікса Трохимовича 

Михайлова (1930 – 2006), зокрема до його концепції “самовизна-

чення культури”. На жаль, творчість Ф. Михайлова не тільки мало-

відома у сучасній Україні, а й не стала ще предметом ані ретельного 

вивчення, ані серйозного переосмислення і залучення у сучасний 

дослідницький філософський і культурологічний контекст. Ф. Михай-

лов ніколи не був прибічником жорсткої демаркації між філосо-

фією, психологією та культурологією, не шукав “міждисциплінарних” 

підходів, а мислив суто по-філософськи, глибоко, рефлексивно. 

Остання книга мислителя – “Самовизначення культури. Філософ-

ський пошук” (М., 2003). У попередні роки він видав працю 

“Культурологія як основа загального людинознавства”, де назва 

окреслює сутність авторського підходу.  

Російський філософ чітко розмежовував нерефлексивні 

(емпіристські) та рефлексивні теорії, а тому намагався побудувати 

основи культурології за взірцем власне високої, фундаментальної 

теорії. Він уважав, що всі фундаментальні теорії визначають себе 

постулативним вибором (обмеженням) свого предмета і живою 

історією проблем. Тому предметом теорії культури є не барвисті 

картинки усього того, що створено людиною, а ті засоби і способи 

чуттєвого осмислення, перетворення світу буття – внутрішнього 

світу людини, вдосконаленням яких люди формують, розвиваючи 

свої здатності творчо переосмислювати, своє буття у світі й буття 

світу у своїй свідомості. Зрозуміло, за такого підходу власне філософ-

ська методологія “спрацьовує” в кожній точці розмислу, а тому 

Ф. Михайлов і не шукає якоїсь особливої “культурологічної” 

методології. 
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Принципове значення для культурології має Михайлівська 

концепція “звертань”. Філософ поділяє тезу К. Маркса про сутність 

людини як ансамбль суспільних стосунків, але при цьому роз-

різняє суспільне та соціальне, вважаючи останнє оберненою формою 

власне суспільного. Суспільність автор виводить із спілкування, 

а останнє заглиблює до звернення як суб’єктивно мотивованого, 

емоційно насиченого відношення зсередини суб’єктивності люд-

ського індивіда до суб’єктивності інших, і тим самим – до себе. 

Саме тут слід шукати онтологію культури. Культура є “історично 

всезагальною категорією буття – буття людського” [11, 258]. Річ 

у тім, що “своїм походженням, розселенням, виживанням і розвитком 

люди зобов’язані постійному пошуку спів-мислія і спів-чуття у 

спільній справі перетворення умов і засобів життя” [11, 259]. 

Ф. Михайлов розуміє звернення як механізм породження культури, 

її розвитку та освоєння в онтогенезі. Усі універсалії культури так 

чи так орієнтовані на внутрішній, суб’єктивний світ людини, який 

розуміється як “Я” розширене у культурно-історичній перспективі. 

Усі форми культури набувають своєї дійсності лише в актах 

живого звернення людей один до одного (і до самих себе). При 

цьому вони самі стають засобами осмисленого, емоційно-насиченого 

та виразного звернення, яке завжди адресне й передбачає відгук і 

відповідь. А також стверджується й аргументується принципова 

тотожність інтер- та інтрасуб’єктивності культури людей, “тотожність 

завжди індивідуальних і завжди надіндивідуальних сил їх спільної 

історії” [12, 267].  

На думку Ф. Михайлова, “культура є не що інше, як пере-

думова, процес і результат творення людьми життєво необхідних 

їм звернень один до одного і до себе самих. Але тим самим вона 

є творенням і створеністю представлень, переживань, афектів, 

волі й думок, і усіх інших суб’єктивних мотивів життєдіяльності 

людини, які стали предметом осмисленого переживання і для них 

самих у своїй адресованій іншим (і собі) озовнішності” [11, 266]. 

А ось це ж визначення по-іншому: “культура є не що інше, як 

процес постійного творення зовнішньої зверненості неспокійної 

людської душі до суб’єктивності інших людей, які так само наполег-

ливо шукають співчуття в осмисленому освоєнні свого трагічно 

самотнього і завжди суспільного (можливого лише у спілкуванні, 

через звернення до інших) буття” [11, 266]. 
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Шукаючи фундаментальну теорію культури, російський 

мислитель, реалізуючи принцип будь-якої фундаментальної теорії, 

стверджує: важливо, аби не ми визначали і пояснювали культуру; 

набагато важливіше, щоб ми прослідкували за тим, як вона сама 

(тобто люди, які нею жили та живуть) визначала і визначає себе. 

“Самовизначення – це сила і суть Буття. Самовизначення культури 

людей – це її сила і суть. Це її Початок, що заклав силу і суть її 

самотворення та саморозвитку, які здійснюються не чим іншим, 

як самотворенням і реалізацією духовних, практичних сил кожного 

її суб’єкта, нею ж визначеного. А суб’єкти її самовизначення – це 

ми, кожний з нас” [12, 268]. Бути людиною кожного з нас визначила 

культура, саме через те ми й здатні собою визначати культуру. 

Визначення людини культурою можливе лише через її, людини, 

особисте самовизначення.  

Подібний підхід, на нашу думку, є класикою високої діалек-

тики. Одна річ, коли ми даємо визначення чомусь, “дефінуємо”, 

накладаючи певні мірки або підводячи під них. І зовсім інша – 

коли щось реальне саме себе визначає, покладає, реалізує, здійснює. 

Тут “визначення” (як само-визначення) береться як не просто 

логічна, а онтологічна категорія. Тому адекватне понятійне визна-

чення чогось можливе лише як відтворення того, як це “щось” 

саме себе визначає. Мислити, вважав Геґель, це рухатися у сутності 

предмета так, як ніби він сам рухався всередині себе; мислити – 

це не розповідати самому про щось, а надати цьому “щось” можли-

вість розповісти про себе, свою істину – мною, крізь мене. Ф. Михай-

лов пише: “Я проти вербальних визначень культури. Культуру 

визначає саме начало людського типу життя на Землі – начало 

історії людства, рефлексивно усвідомлене і як постулат фунда-

ментальної теорії культури” [12, 6]. 

За яких умов, коли той чи той феномен постає як феномен 

культури, а не просто корисна річ? Коли він звернений до мене, коли 

крізь нього проступають звернення інших суб’єктів до мене у пошу-

ках спів-чуття, спів-мислія, спів-дії, коли він стає способом мого 

власного звернення до самого себе і водночас покладений як форма 

мого (завжди так чи так креативного) звернення до суб’єктивності 

інших. 

Фундаментальна теорія культури, за Ф. Михайловим, має бути 

єдиною основою усіх багатоманітних спеціалізацій людинознавства. 
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Дисциплінарно-самостійне існування культурології поруч з філосо-

фією (з її різноманітними “дисциплінами”), психологією та ін. 

загрожує їй втратою свого предмета. Суто філософське розуміння 

людини, її природи та сутності, історичного початку і розгортання її 

буття – ось начало культурології. Це не означає, що в основі 

культурології має лежати виключно філософська антропологія, – 

ні. Що таке антропологія поза онтологією, а онтологія поза мета-

фізикою, а остання без логіки як діалектики і діалектики як логіки, 

а що таке діалектика без етики та ще й без естетики? Внутрішня 

єдність філософського знання – запорука змістовності та рефлектив-

ності власне культурології як такої. Фундаментальна теорія культури 

може стати серйозним підґрунтям і педагогіки. 

Сутність гуманізації освіти, на наше переконання, полягає 

в рішучому переході від суб’єкт-об’єктної (S-O) моделі побудови 

педагогічного спілкування до суб’єкт-суб’єктної (S-S). Необхід-

ність забезпечення безумовного пріоритету другого з названих 

способів взаємозв’язку – зовсім не благе побажання. Річ у тім, що 

суб’єкт-суб’єктні відносини мають безсумнівну онтологічну первин-

ність так само, як і екзистенціальну достовірність. Людина (філо-

генетично) не починається з S-O стосунків. Будь-які відносини 

людей до природи необхідно опосередковані їхнім ставленням один 

до одного, здійснюються у певній суспільній формі (К. Маркс). 

Ф. Михайлов із усією рішучістю стверджує: “відношенням, що 

породжує і зберігає людину, було, є і назавжди залишиться ставлення 

до суб’єктивності інших людей, яке шукає спів-почуття, спів-мислія 

(с-відомості) і злагоди у спів-дії з ними, формує їх мотивацію й її 

поведінку, здатне забезпечити розширене відтворення засобів для 

життя і головних його умов: спільності людей, яка самоорганізу-

ється, креативної і когнітивної духовної і духовно-практичної його 

продуктивності” [9, 500].  

Людина онтогенетично не починається з суб’єкт-об’єктних 

відносин. Ця ідея ґрунтовно опрацьована у контексті комуніка-

тивної парадигми (М. Бубер, Е. Левінаc, С. Франк та ін.). Адже, на 

думку С. Франка, ніякого готового сущого-в-собі “Я” взагалі не 

існує до зустрічі з “Ти” [13, 356]. Зустріч із “Ти”, ставлення “Я-Ти”, 

на відміну від зв’язку “Я-Воно” (Мартін Бубер), при усьому бажанні 

не вдасться представити як суб’єкт-об’єктне. Генріх Батищев досить 

переконливо показав, що S-O ставлення завжди, навіть при своєму 
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емпіричному переважанні та домінуванні у новоєвропейську епоху 

як особливої побудови відчуженої соціальності й уречнення 

більшості з відносин людини до себе подібних і до природи, 

насправді існує всередині S-S зв’язку, і тоді повна модель може 

бути представлена схемою: S-O-S [1, 112 – 117].  

Існує реальна спокуса цю тріадичну модель взяти за основу 

педагогічного процесу, який рішуче гуманізований, тобто в якому 

відношення до учня як до об’єкта впливу (навчання та виховання) 

неприпустиме. Однак не все так просто. Якщо те, з приводу чого 

вступають у спілкування повноправні суб’єкти освіти (учні і вчителі) – 

а це передовсім знання, – всього лише об’єкт, “матеріал” вивчення, 

який слід “пройти” у чітко визначеній послідовності, – то суб’єкт-

суб’єктні зв’язки дуже ризикують бути редукованими до звичної 

об’єктності. Але ж так і відбувається, так усе побудовано у системі 

освіти! Результати пізнавальної, художньої та іншої діяльності 

попередніх поколінь надходять у структуру педагогічного простору 

в суто редукованій – об’єктно-речовій – формі. Такий їхній вигляд є 

продуктом “творчості” “кулінарів від дидактики” (за влучним та 

іронічним висловом Ф. Михайлова): вони нібито “адаптовані” для 

певного віку з урахуванням можливостей учнів і розсудково оброб-

лені для зручності засвоєння. Варто було б запам’ятати, а запам’я-

тавши зрозуміти: об’єктно-речова форма аж ніяк не призначена 

для змістовного, творчого, самостійного й одночасно цікавого 

розпредметнення, о-своєння, наповнення та розвитку суб’єктивності 

учнів. Вона годиться лише для вживання, заучування, використання, 

пристосування. Знання як об’єкт (матеріал) і тільки об’єкт – 

відчужене як від живої суб’єктивності його творця, так і від живої 

суб’єктивності того, хто його “споживає”. Важко не погодитися 

з Миколою Бердяєвим: “В об’єкті не можна схопити неповторно 

індивідуальне, можна схопити лише загальне, і тому завжди залиша-

ється відчуженість. Об’єктивоване буття не є вже буттям, воно пре-

пароване суб’єктом для цілей пізнання. Відчуженість від суб’єкта і 

виявляється найбільш відповідною для його пізнавальної структури” 

[2, 245]. Іншими словами, відчуженість від суб’єкта того, що учням 

подається в навчальних закладах (середніх вищих), цілком відповідає 

тій структурі пізнання (навчання), яка іманентна сучасній освіті.  

Однак слід уважно продумати: те, з приводу чого спілкуються 

учасники педагогічного процесу (зміст освіти), є так чи так 
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культурою: усе це вироблене людством і передано наступним 

поколінням як дар (у прямому сенсі задарма) для осмисленого і 

творчого продовження, розвитку – і в першу чергу – розвитку у 

свою суб’єктивність, у суб’єктивність кожного, в індивідуальність, 

суб’єктну унікальність. Перетворення змісту освіти саме у 

культуру в повному й істинному значенні цього слова (тобто 

поняття) – ось суть ідеї “третього суб’єкта”. Саме у цьому суть 

процесу гуманітаризації освіти, а не у простому збільшенні питомої 

ваги дисциплін соціально-гуманітарного циклу. Культура (як зміст і 

змістовність процесу навчання) є третім суб’єктом, найскладнішим 

і найголовнішим завданням педагога – “надати слово” саме “третьому”, 

активувати суб’єктність культури, її ідеальну природу
1
, щоб саме 

вона вчила, виховувала у смислі: живила собою душу, серце і розум 

кожного учня.  

Подібні думки можна зустріти у недавній публікації Г. Лобас-

това: “Щоб предмет культури виступив у функції, що визначає інди-

віда, індивід своєю діяльністю має актуалізувати суб’єктні потенції 

самого культурного буття. Інакше кажучи, процес визначення індивіда 

історичною культурою є процесом самовизначення його посеред-

ництвом культури. Ще інакше: своєю індивідуальною активністю 

індивід не протистоїть зовнішньому буттю з його природними та 

історичними визначеннями, а якраз навпаки – приводить у актив-

ний рух суб’єктність цієї культури, збігаючись, ототожнюючись з 

нею. Потенції буття відразу і безпосередньо стають його потенціями” 

[6, 89]. Тут сказано все або майже все. За такою логікою (онтологія 

та теорія пізнання, тобто діалектика) і має бути побудований 

нормальний педагогічний процес.  

У “ненормальному” ж навчанні (і вихованні), у традиційному, 

нинішньому, перетвореному, перекрученому, спотвореному – все 

відбувається далеко не так. Змістовність культури ґрунтовно редуко-

вана до об’єктності, до “матеріалу”, вона втрачає свою ідеальну 

природу як свою істину і перетворюється на просту матерію-

матеріал. Згадаймо, у Платона (який уперше увів у філософію 

термін “γυλη”, у латинському варіанті перекладається саме як 

                                                           
1
 Зрозуміло, категорія “ідеальне” у цьому контексті береться у своєму 

об’єктивному, онтологічному значенні (за концепцією Е. Ільєнкова) і 

у жодному разі не тлумачиться як тільки щось “еталонне”, “досконале”. 
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“матерія”) під “матерією” мається на увазі відразу ж матеріал 

для будь-якого становлення (точніше, згідно з О. Лосєвим, саме 

становлення як матеріал), “мати-годувальниця” всіх речей. Відчужена 

педагогіка всю увагу зосередила на “матеріалі” (який дітям треба 

“дати”, який діти мають “пройти” і за ритмічність його проходже-

ння з учителя і питають) і геть відсікла “мати-годувальницю”. 

Культура у такому спотвореному (або ж адаптованому вигляді) 

не живить, не вос-питывает (рос.), не виховує, не окормлює дитячі 

душі, реальну суб’єктивність, що перебуває у стані становлення. 

Вона – не мати-годувальниця, а зла мачуха (ну прямо як у 

Попелюшки), яка примушує повторювати і заучувати. Недарма 

Евальд Васильович Ільєнков говорив, що повторення – не мати, 

а мачуха навчання. Повторювати треба чуже, зовнішнє і вельми 

непотрібне. Той зміст, який освоєний учнем відразу як його діяльнісна 

здібність, не потребує повторення, він – о-своєний, став своїм. 

Особливо виразно руйнівна активність дидактики від розсудку 

проявляється у дисциплінаризації (штучному розщепленні) освіти, 

у способі побудови навчальних програм (про це багато й добре 

написано В. Давидовим), у текстах і самій мові навчальних посіб-

ників. Погоджуємося з Феліксом Михайловим, що “... за триста 

років міцно закорінена у природознавчій науці логіка теоретизу-

вання привчила нас до текстів нормативних, описово-директивних, 

чимось дуже схожих на інструкції з користування побутовими 

приладами. Недарма ж майже всі підручники написані таким 

текстом” [9, 471]. У подібній ситуації суб’єктність культури не 

активується; культура редукована до об’єкта-речі, який слід спо-

жити, вжити і тільки; а людині не під силу воскресити змертвіле, 

померле з явними ознаками розкладу. Ось чому від такого-то 

“змісту”, який намертво скутий розсудковим ланцюгом і розсудковою 

(зовнішньої) метою, учнів верне.  

Уводячи дитину в суб’єкт-об’єктні зв’язки (відпускаючи, 

приводячи її до школи), привчаючи її ставитися до знання як до 

об’єкта-матеріалу і чітко “за наукою” годуючи таким матеріалом, 

ми привчаємо (тобто виховуємо) її діяти за об’єктно-речовою логікою, 

до речового мислення і відношення, споживацтва. Ґрунтовне уреч-

нення (у Марксовому розумінні, батіщевській інтерпретації та 

до-розвитку цієї категорії) є реальністю освітнього процесу. А 
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тут парадоксальним (і вельми іманентним) чином переплетені 

об’єктна речовість і нестримний активізм з конструктивізмом.  

Ми постійно скаржимося на надмірну формалізацію та бюро-

кратизацію освітнього простору, не обтяжуючи себе розумінням 

самої логіки таких феноменів. А тому приречені на тотальне, системне 

відтворення їх власними зусиллями (але при цьому завжди скаржи-

мося на “дядька” з кабінету директора, управління освіти, міністер-

ства). Ми самі, як це не прозвучить дивно, бюрократизуємо навчаль-

ний (він же виховний) процес. Ф. Михайлов зазначає: “Панування 

бюрократії, яка служить приватним інтересам, у тому числі і в 

освітній сфері культури, закріплює як головний (якщо не єдиний) її 

предмет саме казенні структури, стандартні засоби і способи (зокрема 

дидактику навчання) трансляції наявних, безперервно старіючих 

знань, умінь і навичок, що гасить особистісну креативну мотивацію 

всіх учасників освітнього процесу. Тим самим перетворює культуру 

освіти у стандартно відтворювану структуру” [10]. 

У зв’язку з цим варто звернутися до характеристики К. Марк-

сом волюнтаристського, “спіритуалістичного” характеру бюрократії, 

яка “хоче все створити, тобто ... вона зводить волю в causa prima 

(першопричину – Ред.), бо її існування виражається лише у 

діяльності, зміст для якої бюрократія отримує ззовні, отже, лише 

формуванням цього змісту, його обмеженням вона може довести 

своє існування. Для бюрократа світ є просто об’єктом його діяль-

ності” [8, 273]. “Творча активність”, не в міру старанна і, так би 

мовити, інноваційна, чиновних осіб від освіти якраз підпадає під 

усі названі Марксом моменти. Але якщо для вчителя його учні – 

“просто об’єкт його діяльності”, і зміст освіти – простий об’єкт 

педагогічної взаємодії (об’єкт-матеріал для вивчення), якщо діяль-

ність вчителя є зовнішнім формуванням ззовні даного “змісту”, то 

що ж собою являє після такої експлікативної характеристики 

вчитель? У що його перетворили, спершу неабияк загидивши самий 

освітній простір? Звичайно ж, у талановитих, розумних учителів, 

що самозабутньо люблять своїх учнів, які вміють налагодити навча-

ння як спільну справу, все відбувається інакше, по-справжньому, 

по правді, по Істині (яка не чужа Добру і Красі).  

Ще кілька слів про уречнення освітнього процесу. У просторі 

переважання розсудкової форми діяльності будь-яка предметність 

виступає у формі об’єкта, речі, а, як вважає Геґель, “річ є щось 
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абстрактно-зовнішнє, і я сам є у ній щось абстрактно-зовнішнім” 

[4, 329]. І відчуває себе у такому процесі учень дійсно чимось 

абстрактно-зовнішнім, якоюсь статистичною одиницею, і жодні 

декларації щодо “індивідуального підходу” тут не допоможуть, як, 

утім, виправити суть справи не можуть будь-які декларації. Ось чому 

дітям вчитися у таких умовах і за такою схемою явно нецікаво. А 

чому? Чому справжній інтерес учня – по той бік навчального процесу, 

а часто – і по той бік добра і зла, змістовних, істинних художніх 

форм?  

Вихолощена безжальним розсудком педагогіка нічого живого 

породити не може. Народження як розвиток, продовження розвитку 

всієї культури у живу суб’єктивність учня непідвладне доморослої 

логіці розсудку; тут діалектичний процес. А Геґель у “Феноменології 

духу” впевнено стверджує, що зміст діалектичного руху “в самому 

собі є від початку до кінця суб’єкт” [5, 36]. Інакше кажучи, якщо 

цю думку обернути у філософсько-педагогічний контекст, то навча-

ння (і виховання), якщо воно може і бажає бути саме розвитком 

(само-становленням) кожного учасника педагогічного спілкування 

(тобто і вчителя теж!), має будуватися як діалектичний процес, 

бути суб’єктним “у самому собі” “від початку до кінця”, у кожній 

істотній точці свого простору. Отже, не матеріал для засвоєння, 

а культура, а вона за визначенням суб’єктна, оскільки саме і лише 

вона здатна породжувати людське в людині, точніше, оскільки 

людини поза культурою немає, то людина само-визначається в 

культурі, само-визначається культурою. Якщо це правда та аподик-

тично істинно, так налаштовуй, здійснюй, покладай педагогічне 

спілкування саме за такою логікою! Духовний потенціал культури 

(а вся культура, як цілком справедливо вважав Микола Бердяєв, 

є культурою духу) пробуджується, активується, енергійно проступає 

нам назустріч (але лише за нашої готовності до зустрічі, яка, за 

словами М. Бубера, є істинним буттям особистості) тільки мірою 

ставлення до неї як до “суб’єкта”, а не як до позапокладеного, 

байдужого об’єкта, матеріалу. Так, культура – матеріал для “споруди” 

всіх без винятку людських здібностей, суб’єктивних якостей і 

властивостей, проте зовнішньо-об’єктним способом людське у 

людині не “будується”, скоріше засмічується. Та хіба реальні педаго-

гічні практики всерйоз стурбовані побудовою людського в людині? 

Ось “строїти” учнів (так само як і вчителів) в ім’я якоїсь зовніш-
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ньої мети у нас це виходить... Щоб культура виступила як справ-

жній “матеріал для будівництва” духовно-душевного світу кожного 

учня, треба рішуче відмовитися від інженерно-будівельного ладу 

сучасного “педагогічного мислення” і побачити в культурі не просто 

“матеріал”, але саме “мати-годувальницю” всіх душ, включаючи в 

обов’язковому порядку і вчительську душу. Такий радикальний 

поворот справи (наше звернення до суті справи) можливий при 

затвердженні верховенства суб’єкт-суб’єктних відносин у педагогіч-

ному процесі, а також щодо відношення учасників педагогічного 

спілкування до того, з приводу чого вони, власне, і спілкуються, – 

зміст освіти має бути взятим у такому способі своєї маніфестації, 

коли явно і безперервно проступає його суб’єктність. Це і є 

“третій суб’єкт” освітньо-виховного процесу, суб’єкт не емпірич-

ний, а трансцендентальний – невидимий на поверхні, але відсутність 

якого в активованому стані рано чи пізно перетворить сам процес 

навчання та виховання у ланцюжок казенно-нудних процедур, від 

яких хочеться бігти, як від чуми (згадаймо Марксову характерис-

тику відчуженої праці). До речі, дійсно виховує саме “третій суб’єкт”. 

А завданням розумного педагога є побудувати процес навчання 

так, щоб надати слово, простір і час саме цьому – вельми дивному – 

суб’єкту, аби була “воля не моя”, учительська, а “воля твоя”, 

“третього суб’єкта” як глибинної змістовності культури.  

І весь секрет у тому, що цей трансцендентальний суб’єкт 

нездатний відбирати або якось зовні обмежувати суб’єктність 

інших; більше того, він за своєю природою зберігає, оберігає і 

відроджує суб’єктність інших. Візьмемо, наприклад, симфонічний 

концерт у філармонії: тут справжнім суб’єктом усього дійства постає 

музика, яка виконується, звучить і чується, а не диригент чи 

музичний колектив. Музика не перетворює нас на прості “об’єкти” 

якогось естетичного впливу, а реально активує самі глибини нашого 

людського єства, проникає в душу, оживляє її трансцендентальні 

глибини. Те ж саме відбувається з нами, скажімо, у Третьяковці, 

коли екскурсовод нам дуже професійно розповідає про художника, 

його особливі манеру, тематику полотна тощо, – усе це цікаво і 

навіть повчально, але перед нами ще не картина як творіння люд-

ського духу, а просто об’єкт для вивчення. Необхідна зустріч 

нашої суб’єктивності зі суб’єктністю художнього образу, і тоді все 

стає живим і одухотвореним. Полотна майстрів із нами розмов-
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ляють, але лише стільки, скільки ми налаштовані почути. Отже, 

суб’єкт-суб’єктне відношення розгортається одночасно у двох 

планах: по-перше, як суто і цілком особистісне спілкування учас-

ників педагогічного процесу, що залучає до себе “третього”, по-

друге, це “третє” залучається так, що дає змогу залучити до себе, 

у свою змістовність та явлену суб’єктність усіх учасників педагогіч-

ного священнодійства. Потужне “поле”, сама енергетика такого 

спілкування будь-який “матеріал”, інтегрований у нього, перетворює 

на культуру, на “мати-годувальницю”. І тоді я, як педагог, вивільня-

ючи дух із пут предметної речовості, звільняюся від “педагогічного”: 

одвічний нерозчинний осад виховного фарисейства у цій ситуації 

дійсно розчиняється та зникає. Я перестаю бути вихователем, 

формувачем і надаю цю нелегку місію предмета в ейдосі культури, 

а вона дійсно розумніша за мене. І тоді культура для залучених до 

спілкування (між собою і з нею), захоплених загальною, спільною 

справою спілкування-зустрічі з нею, стає вікном у інший вимір 

світу, органом сприйняття змісту по той бік уже наявного, як каже 

Г. Батищев, “порогу розпредметнення”. У цьому сенсі “третій суб’єкт” 

є трансцендентальним, який трансцендує межі нашої суб’єктив-

ності. М. Мамардашвілі про це пише так: “Сікстинська мадонна” 

Рафаеля – це не культура, це витвір мистецтва. Але він, природно, і є 

культурним об’єктом, тією мірою, якою наші стосунки з ним від-

творюють або вперше народжують у нас людські можливості, яких 

у нас не було до контакту з цією картиною. Можливості бачення, 

розуміння тощо. Бачення і розуміння чогось у світі та у собі, а не 

самої цієї картини” [7, 305].  

Виходить, що в не-відчуженому освітньому процесі – три 

суб’єкти, все є суб’єктним, усе, як каже Геґель, “від початку і до 

кінця суб’єкт”. І що, жодних об’єктів? Та скільки завгодно: це 

організаційні форми, структурні моменти, речово-предметні умови 

тощо, які обслуговують більш-менш нормальний перебіг процесу. 

А в ненормальному, відчуженому навчанні все з точністю навпаки: 

живі люди принесені у жертву якимось абстрактним структурам 

(навчальним планам, програмам, довільно вигаданим концептам, 

“соціальному замовленню” тощо), обслуговують їх. К. Маркс називав 

подібні ситуації пануванням мертвої (минулої) праці над працею 

живою.  
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Пробудження, активація та розгортання змісту “третього 

суб’єкта” як ідеальних форм істинної культури уможливлює знайти 

гармонійне розв’язання суперечності між навчанням і вихованням, 

яке у принципі нерозв’язане в умовах нинішніх традиційних педаго-

гічних практик, шляхів адекватного осмислення, яких не знає так 

звана “теоретична” педагогіка, зовні зчленовуючи ці сторони освіт-

нього процесу. Звичайно ж, якщо під навчанням мати на увазі 

засвоєння певних доз усілякої інформації, а виховання представляти 

як “прищеплення” якихось позитивних “цінностей”, то ситуація 

нерозв’язна.  

На думку відомого московського ученого Юрія Афанасьєва, 

“ми вчимо дітей математики, а треба вчити математикою”. Чому 

б не продовжити: вчити історією, літературою, географією, біоло-

гією ... Зрештою, все це синтезується в одне, але найголовніше: 

вчити бути людиною. І не просто “вчити”, а залучати дітей у саму 

ситуацію навчання, коли вони не зможуть не вчити-ся. Хіба це не 

виховання, яке одночасно і навчає, і не навчання, яке поглиблює 

“трансцендентальний суб’єкт” кожної живої емпіричної людської 

суб’єктності?  

Передбачаю заперечення: але ж учителі і мають ставити чи, 

принаймні, формулювати у своїх конспектах уроків “виховні цілі” з 

тієї чи тієї навчальної теми. Прошу вибачення, але це є просто 

педагогічним блудом, словоблуддям і фарисейством. Справа у тому, 

що не можна ставити перед собою суто виховні цілі. Виховання (як 

живлення душі духом) є щось трансцендентальне, воно рухається 

не за логікою доцільності, а за логікою “ціло-відповідності” [3].  

Мартін Гайдеґґер стверджує: “Вчитися означає привести наші 

справи і вчинки відповідно до того, що приносить нам кожна зустріч 

з істотним” [14, 39]. Отже, зустріч і саме з істотним. “Що таке 

навчання? Людина вчиться стільки, скільки вона свої справи і 

вчинки приводить відповідно до того, що до неї в тому чи тому 

випадку звернене воістину” [14, 35]. Ось ця “зверненість” до нас, 

та ще “воістину”, за істиною й є активацією “третього суб’єкта”, 

активацією суб’єктності культури. Тоді й тільки тоді буде відбува-

тися навчання, істинна освіта як утворення (рос. – образование, 

образόвывание), зведення індивіда у образ людини.  

Висновки. Отже, введення культури як дійсного третього 

суб’єкта в освітній процес уможливлює адекватно розв’язувати 
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суперечності, які нагромаджуються й загострюються у сфері освіти, 

крок за кроком відходити від краю безодні дегуманізації, знелюд-

нення, культурного варварства.  
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Возняк Владимир, Лимонченко Вера. Культура как “третий 

субьект” образовательного процесса. В статье утверждается, 

что если гуманизация образования связана с реализацией верховен-

ства субъект-субъектной модели осуществления педагогических 

отношений, то ее гуманитаризация образования состоит в ради-

кальной активации “третьего субъекта”, то есть содержания учения, 

которое в данном случае выступает как собственно культура. При 

этом вовлечены идеи “самоопределения культуры” выдающегося 

российского философа Ф.Т. Михайлова. 

Ключевые слова: культура, образование, воспитание, гумани-

зация, гуманитаризация, субъект, субъектность, материал. 

 

Voznyak Volodymyr, Limonchenko Vira. Culture as a third 

subject in educational process. In this article it is stated that if 

humanization of education is connected with statement of the dominant 

role of a subject-subjective model of pedagogical relationships, then 

humanitarization of education is in radical activation of a third subject, i.e. 

the content of education, which in this case appears as culture itself. 

Hereby the idea of self-culture of an outstanding Russian philosopher 

F.T. Mykhailov is also involved. 

Key words: culture, education, upbringing, humanism, humanita-

rization, subject, subjectivity, material. 
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В.Г. КОРОЛЕНКО  

ПРО ОСНОВНІ ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ 

КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 

 
У статті обґрунтовано, що В.Г. Короленко визнавав релігію 

однією з основних суспільних ціннісних орієнтацій, оскільки вважав 
її головним консолідуючим фактором у суспільстві, зауважуючи, 
що розпалювання релігійної ворожнечі може призвести його до 
морального здичавіння. Характеризуючи класові ціннісні орієнтації 
сучасного йому суспільства, мислитель констатує, що російські 
марксисти намагаються відстояти вузькокласові цінності проле-
таріату, забуваючи при цьому про інші верстви суспільства. 

Ключові слова: ціннісна орієнтація, марксизм, релігія, 
догматизм, віра.  

 

Постановка проблеми. Складна диференціація суспільних, 

економічних і духовних процесів сьогодення з необхідністю формує 

потребу поглиблення досліджень сучасних тенденцій розвитку 

соціуму в усіх його сферах, посилення уваги до вивчення людини і 

соціальних чинників її життєдіяльності. У цьому контексті пере-

осмислення аксіологічних (ціннісних) вимірів життя окремої людини 

та суспільства загалом є надзвичайно актуальним. Не менш важли-

вим завданням сучасної філософської науки є поновлення статусу 

аксіології в сучасній українській філософії. Адже, як відомо, майже 

до кінця ХХ ст. на вітчизняних теренах аксіологія розглядалася 

як буржуазне вчення, а тому вона була табуйована та занедбана. 

Україна, як і кожна молода держава чи нація починає пере-

осмислювати той потенціал, з яким увійде до світової спільноти 

як рівноцінна. У цьому відношенні особливого значення набуває 

переосмислення або відродження теоретичної спадщини тих мисли- 
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телів, ідеї та окремі аспекти творчості яких до нашого часу залиша-

лися маловідомими. Серед таких мислителів особливе місце займає 

постать В. Короленка. Будучи різноплановою особистістю – письмен-

ник, публіцист, мислитель, громадській діяч, – його творчий доробок 

до сьогодні не отримав належного вивчення. У цьому відношенні 

філософський аналіз аксіологічних аспектів творчої спадщини мисли-

теля є не тільки актуальним, але й своєчасним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розглядаючи 

основні суспільні ціннісні орієнтації кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

у творчій спадщині В. Короленка, зокрема ціннісні та духовно-

ціннісні орієнтації окремих прошарків суспільства (інтелігенції, 

робітників і селян), необхідно звернутися як до аналізу його публіцис-

тики означеного періоду, а саме “Щоденників” за 1917 – 1921 рр., 

“Листів до жителя міської окраїни” та “Листів з Полтави”, так і 

малодосліджених робіт, присвячених цій проблемі, – “Віри батьків”, 

“Війни, вітчизни і людства”.  

Серед останніх досліджень, присвячених характеристиці 

філософських поглядів В. Короленка, виокремимо статтю П. Ямчука 

“«Щоденник» Володимира Короленка й універсальна гуманітарна 

проблема осмислення філософсько-буттєвих реалій доби радикаль-

ного постпросвітництва” [11], в якій автор досліджує провідні 

концепти філософсько-рецептивного сприйняття багатоаспектної 

проблеми буття людини в епоху радикального постпросвітництва 

провідним російським гуманістом того часу – українцем із менталь-

ного осмислення реальності – В. Короленком і його філософські 

принципи діяльності. У цій праці окремо вивчається філософський 

вимір духовно-інтелектуальної та соціальної протидії мислителя 

світоглядно чужої йому епохи революційного насильства. На думку 

дослідника, “Щоденник” В. Короленка періоду з 1917 до 1921 р. 

як світоглядний чинник засвідчує філософське місцеперебування 

автора як, певної мірою, українського трансцендентного барокового 

від основи християнина, що самою атмосферою постпросвітництва 

ХІХ ст. був позбавлений наріжного принципу ототожнення моралі 

з сакральною традицією українського християнства у смисловому 

просторові радикалізованих і втілених у буття українського народу 

ідей, генетично споріднених не з питомо українським християнсько-

консервативним дискурсом, а з добою французького Просвітництва 

ХVІІІ ст. і німецьким соціальним вченням ХІХ ст. 



В.Г. КОРОЛЕНКО ПРО ОСНОВНІ ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ…  31 

Вивчення праць філософів, істориків філософії, філологів, 

істориків XІX – XXІ ст. свідчить, що філософська спадщина та 

громадсько-просвітницька діяльність В. Короленка, аксіологічні 

аспекти його творчості, які займали чільне місце не лише у його 

художніх творах і публіцистиці, але й у житті, не аналізувалися 

системно як найважливіша частина його багатогранної творчої 

спадщини і потребують наукової розробки. Окремому аспекту 

аксіологічних поглядів В. Короленка, зокрема аналізу ціннісних 

орієнтацій кінця ХІХ – початку ХХ ст., і присвячується ця розвідка. 

Мета статті – дослідження інтерпретації відомого мисли-

теля, громадського діяча та правозахисника кінця ХІХ – початку 

ХХ ст. В. Короленком основних ціннісних орієнтацій кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. на основі аналізу його публіцистики зазначеного 

періоду, зокрема “Щоденників” за 1917 – 1921 рр., “Листів до жителя 

міської окраїни” та “Листів з Полтави”, так і малодосліджених 

робіт, присвячених означеній проблемі, – “Віри батьків”, “Війни, 

вітчизни і людства”. 

Характерною особливістю цього періоду творчості мислителя 

було те, що суспільні ціннісні орієнтації кінця ХІХ – початку 

ХХ ст. він розглядає крізь призму марксизму (вчень К. Маркса, 

В. Леніна, М. Туган-Барановського, П. Струве) – філософського, 

економічного і політичного вчення, яке набувало популярності у 

тогочасному російському суспільстві. При цьому не можна стверджу-

вати, що В. Короленко належав до тієї чи тієї течії суспільної 

думки Росії, але його погляди завжди характеризувалися прагне-

нням до демократичних ідей. Короленкознавці відзначають близькість 

поглядів мислителя щодо соціального розвитку країни з теоріями 

революційних демократів-“шістдесятників”, зокрема М. Чернишев-

ського, і “народних соціалістів” (В. М’якотіна, С. Мельгунова, 

М. Михайловського). Мислитель визнавав деякі положення марксист-

ської доктрини, яку ще на зламі століть уважав найвпливовішим 

напрямом російського визвольного руху. 

Сутність марксизму, стверджує В. Короленко, полягала у 

“симпатії й увага переносилися з селянства на міський робітничий 

клас, фабричних і заводських робітників, так званий пролетаріат. 

Не інтереси селянства, як доводили народники, а виключно інтереси 

робітничого пролетаріату мають залучати діяльні симпатії росій-
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ської інтелігенції. Селянство, навпаки, почало вважатися елементом 

застою” [5, 27].  

Для кінця ХІХ – початку ХХ ст. була характерною пристрасна 

суперечка двох напрямків – народництва та марксизму. Полеміка 

велась на сторінках журналів і газет, книг, брошур, вчених това-

риствах і зборах. Усюди вирували суперечки про селянство і 

пролетаріат, значення фабрик і заводів, роль капіталу у прогресі 

російського життя. З обох боків було багато крайнощів і захопле-

ння. Марксисти доводили, що Росія є країною не землеробською, а 

промисловою, й інтереси заводської промисловості визначають 

усе її майбутнє. Селянство вони вважали лише дрібною сільською 

буржуазією, відсталою, темною масою, на якій тримається віджилий 

лад, що тільки “глушить” у Росії будь-який прогрес. М. Туган-

Барановський у численних виступах зазначав, що “немає потреби 

стояти за наділення селянства землею, як цього вимагають народники. 

Навпаки, чим швидше воно «пролетаризується», тобто втратить 

землю та осілість, тим краще. А оскільки цьому сильно сприяє 

капіталізм, який узагалі швидко перетворює Росію на країну 

пролетаріату, то багато марксистів тоді співали деферамби капіта-

лізму як знаряддю економічного прогресу, за яким повинен посліду-

вати й соціальний” [5, 27 – 28]. 

25 березня 1901 р. у “Щоденнику” мислитель аналізує 

еволюцію філософських поглядів М. Туган-Барановського, наводячи 

власні роздуми про еволюцію марксистського вчення у Росії. На 

його думку, від першопочаткового марксистсько-матеріалістичного 

настрою у М. Туган-Барановського початку ХХ ст. залишилося 

дуже мало. Він говорив про необхідність містичного начала в 

суспільних настроях, схилявся перед Кантівським “ідеалізмом”, 

нерішуче висловлювався про спіритизм, зазначаючи у виступах, 

що “немає достатніх підстав заперечувати реальність цих явищ” 

[7, 240]. На думку В. Короленка, це було дуже характерним оберта-

нням: одні говорили, що немає підстав визнавати, оскільки явище не 

може назвати на свою користь жодного аргументу, окрім легко-

вір’я і шарлатанства. Інші – немає чого заперечувати, доки не 

доведено, що усе тільки легковір’я і шарлатанство. Це два полюси 

розумових настроїв П. Струве і М. Туган-Барановського – двох 

репрезентантів легального марксизму. Останній, на думку В. Коро-

ленка, здійснив швидкий розворот від упевненого та самовдоволе-
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ного матеріалізму до туманного ідеалізму й навіть містики. Економіч-

ні причини, стверджує мислитель, цьому знайти нелегко, але склад-

них соціальних чимало: об’єктивні процеси й закони обдурили 

очікування щирих душ, – і вони звертаються до іншого, у тому числі 

й крайнього суб’єктивізму.  

У подальших розмовах, стверджує В. Короленко, М. Туган-

Барановський схиляється перед філософією Зосими (з “Братів Кара-

мазових”), говорить про справедливість християнської вічної кари 

за гріхи миттєвого життя... І це, на думку мислителя, справедливо, 

тому що “земне життя – це єдиний активний період. Хто не скорис-

тався ним для блага і зловживав своєю «свободною волею», той 

уже вічно не поверне можливості виправити це... Одним словом, 

метафізична софістика візантійської діалектики Достоєвського. 

Потрібно думати, що усе це тимчасово, але все-таки ... як не міцні 

російські настрої!” [7, 240 – 241]. 

Стоячи з 60 – 70-х рр. ХІХ ст. на позиціях народництва, у 

статті “З полеміки з марксизмом” (1914) В. Короленко захищав 

патріархальні верстви суспільства від схем марксизму, які претенду-

вали на виняткову науковість, загальну обов’язковість і висували 

тезу про такий “хід історії”, який прямує до обезземелення маси 

(землю В. Короленко вважав однією з найголовніших цінностей 

класу селян, яка була вкрай необхідна для ведення господарства 

і забезпечення власної життєдіяльності – це було головною під-

ставою для заперечення мислителем марксизму) та зникнення 

дрібнобуржуазного “кустарництва”, тобто величезного пласта, 

необхідних для життя ремесел. Такий “хід історії”, попереджав 

мислитель, анітрохи не збігається з розвитком “промислового генія” 

країни і потребами людини, що “живе не для того, щоб служити 

матеріалом для тих чи тих схем”. Людина важлива “сама по собі”, 

без жодного попереднього іспиту на класовий, ідеологічний або 

релігійний чин – просто як “російська” людина “взагалі, без різниці 

прошарків і станів” [3, 344].  

Полемізуючи з марксистами, В. Короленко проголосив зне-

віру в соціальній алхімії, фатальних законах, фетишизмі схематич-

них процесів, своєрідній телеології “кінцевих цілей”, у жертву якій 

приносяться цілі покоління. Набагато важливіше, стверджував 

мислитель, було розкріпачити творчі сили життя й направити їх у 

річище самоврядування під девізом “У ім’я людини і людяності”. 
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Марксизм, уважав В. Короленко, до кінця так і не зміг пробачити 

мислячій російській людині 60 – 70-х рр. її абсолютно законні 

роздуми “при знайомстві з лукавим паном, які уособлюють росій-

ський капіталізм”; при цьому забувається, що російська людина 

дивилася не назад, а можливо саме занадто далеко вперед, бо була 

“воістину людиною” [8, 344 – 345]. 

Характеризуючи причину популярності вчення К. Маркса 

серед представників російської молоді, 31 жовтня 1898 р. В. Коро-

ленко у “Щоденнику” пише  “в останні роки багато говорять про 

тісно пов’язану з марксизмом доктрину – «історичний матеріалізм»” 

[7, 61]. Молодь, стверджує мислитель, дуже захоплюється цією 

теорією, адже реакція проти вузькості так званого “народництва” тут 

поєдналася із принадною визначеністю історичної схеми. Однак 

поступово історичний матеріалізм і соціально-економічна теорія 

К. Маркса проникли у всі сфери людського буття, особливо у сферу 

освіти.  

Незважаючи на те, що В. Короленко не був марксистом, у 

його нарисах і оповіданнях міститься правдивий матеріал, який 

певною мірою спростовував народницькі уявлення та підтверджував 

висновки марксистів. Однак стверджувати, що мислитель шукав 

союзу з марксизмом, можна лише з багатьма застереженнями, 

оскільки: 

– по-перше, не можна говорити про союз проти М. Михай-

ловського (співредактора журналу) та народників, тобто товаришів 

по “Русскому багатству”; 

– по-друге, не можна ігнорувати кардинальні розбіжності 

мислителя з марксизмом, адепти якого намагаються проникнути 

в усі таємниці життя за допомогою одного-єдиного ключа, встано-

вити свої закони моралі, мистецтва, науки, орудуючи “філософським 

каменем” марксизму, який іменується “економічний та історичний 

матеріалізм” [7, 61 – 62]; 

– по-третє, В. Короленко шукав союзу з багатьма колами 

суспільства – лібералами, кадетами, служителями церкви, – оскільки 

не був ідеологічним ригористом і не розглядав союз із будь-ким 

як “догматичну єдність”. Окрім того, він дотримувався “принципу 

лицарства” у полеміці, закликаючи шукати в опонента не слабкі, 

а сильні сторони. 
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Так, В. Короленко зазначає  “марксизм вказував, абсолютно 

справедливо, що Росія не може залишатися країною виключно 

землеробською, бо одне наділення землею не розв’язує всіх її життє-

вих питань, промисловість її зростає, фабрики й заводи множаться, 

вже зародився і зростає робітничий клас із своїми інтересами, 

далеко не спільними з селянством. І в цьому зростанні не можна 

бачити тільки негативне явище, як на це дивилися народники. 

Росія поряд із землеробством має розвинути у себе й обробну 

промисловість. Однак марксисти правильно підмітили у цьому 

явищі рису близьку російській інтелігенції, що задихається в 

атмосфері безправ’я. Проповідь свободи знаходить більш легкий 

доступ у робітничому середовищі, ніж у селянській масі, загіпноти-

зованій самодержавною легендою” [5, 29]. 

Звідси доходимо висновку, що цінність свободи особистості 

була однією з найважливіших для мислителя. Даючи характеристику 

своїй політичній платформі, В. Короленко стверджував  не вважає 

себе “ні більшовиком, ні комуністом, ні навіть меншовиком... 

Уважаю себе соціалістом у тому сенсі, що визнаю одну свободу без 

соціальної справедливості, неповної і нездійсненної. Але свобода – 

необхідна умова здійснення і соціальної справедливості...” [4, 390]. 

Остання фраза особливо важлива для розуміння життєвої позиції 

мислителя. Свободу особистості він розглядав як вихідний пункт 

для перетворень державного рівня, зокрема досягнення такого стану 

суспільства, за якого всі стани будуть зрівняні у правах і обов’язках. 

Характеризуючи внутрішню політику В. Леніна у “Листах 

до Луначарського”, В. Короленко зазначав  “без свободи неможливо 

досягти справедливості. Корабель майбутнього доведеться провести 

між Сциллою і Харибдою несправедливості, ніколи не втрачаючи з 

виду обох разом” [6, 216]. Відмінність Короленка-соціаліста від 

більшовиків полягала саме у зіставленні та послідовності втілення 

цих понять: свобода та соціальна справедливість. Більшовики намага-

лися побудувати вільне суспільство, втіливши у життя принцип 

“соціальної справедливості”, під яким, по суті, малося на увазі 

винищення “буржуїв” і “зрівнялівка”. Тому мислитель позитивно 

поставився до царського маніфесту 17 жовтня 1905 р. У 1907 р. 

він брав участь у передвиборній кампанії до Другої Державної Думи 

та балотувався виборщиком, сподіваючись внести власну лепту 

у справу побудови держави з розширеним колом свобод; із захоп-
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ленням зустрів лютневу революцію 1917 р., сприйнявши її як 

бажаний результат перетворень на цьому історичному етапі. 

Хоч мислитель багато у чому розділяв переконання послідов-

ників учення К. Маркса, однак категорично не погоджувався з 

ідеями основоположників марксизму щодо релігії, яку вони вважали 

засобом пригноблення людини можновладцями. Саме це мав на 

увазі К. Маркс, коли говорив про релігію як зітхання пригноб-

леної тварини, серце безсердечного світу, дух бездушних порядків. 

В. Короленко вважав релігію найважливішою суспільною цінніс-

ною орієнтацією сучасного йому суспільства. 5 грудня 1917 р. у 

“Щоденнику” мислитель характеризує релігію як головний консоліду-

ючий фактор суспільства, той скелет, який може стати стрижнем, 

що об’єднає його в єдино цілісний організм. “Наша психологія – 

психологія всіх російських людей – це організм без кістяка, м’яко-

тілий і нестійкий. Російський народ нібито релігійний. Але тепер 

релігії ніде не відчувається. Ніщо не гріх. Це у народі. Те ж і в 

інтелігенції. Успіх – усе. У бік успіху ми сахаємося, як стадо. Це 

і є страшне: у нас немає стійкої, міцної, святішої над тимчасовими 

невдачами та успіхами віри. Для нас «немає гріха» в участі у 

будь-якій неправді, яка процвітає в даний час. І тому наша інтелі-

генція, замість того, щоб мужньо й до кінця сказати правду «владиці 

народу», коли він явно помиляється і дозволяє себе завести на шлях 

брехні та безчестя, – прикриває відступ порівняннями та софіз-

мами і змінює істини” [4, 48]. 

Цінності віри були важливими для В. Короленка, бо релігійна 

віра, яка сприймається передовсім як етична цінність, що утримує 

від поганих вчинків, забезпечує душевний спокій, надає силу і 

надію, породжує почуття милосердя, співчуття та добра. Як доречно 

зауважує А. Колодний, “у народній свідомості віра у Бога була 

не вірою рабства (це надто однобічна її характеристика), а вірою 

в найвищу цінність і святість Добра. Вона справді була здатна 

стимулювати добру поведінку і ставити психологічну перешкоду 

перед злими вчинками. «Поспішайте робити добро!» – це, власне, 

найвища вимога Бога до людей” [4, 544]. 

Як філософ, у духовній біографії якого поєдналися україн-

ське християнське начало і досвід ХІХ ст., В. Короленко займав 

особливу позицію щодо віри у Бога. Аналізуючи статтю “Комунізм і 

релігійні обряди”, опубліковану 15 травня 1921 р. у 104 номері 
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газети “Правда”, В. Короленко у записі від 27 травня 1921 р. 

акцентує, що будь-якому суспільству необхідна релігія та занотовує: 

“…оголошення рішучої війни релігії з боку комунізму, це велика 

помилка. Поверховий матеріалізм (а саме з таким матеріалізмом 

ми маємо справу) уже тепер виявляє всю свою поверховість. Світ, 

який складений із атомів-цеглинок, що своїми фізичними власти-

востями визначають світобудову, вже тепер, коли атом прямує 

до нескінченності, – відкриває своєю чергою таку ж нескінченність 

для допитливого людського розуму, і всесвіт знову перетворю-

ється на таємницю. Це, звичайно, далеко не та містична релігія, що 

допускає чудеса та ворожбу, але все-таки це знову ... нескінченність” 

[4, 389 – 390]. 

Релігійний пошук мислителя засвідчував трансцендентність 

його наріжних позицій, які найбільш яскраво проявилися у добу 

випробувань 1917 – 1921 рр. Не належачи до жодної з церков, у 

своєму мисленні він не був відчужений від сутнісно релігійних 

категорій, а лише виявляв щодо них іншість, яка, взаємодіючи з 

ними, збагачувала, а не збіднювала вітчизняний вимір всесвітньої 

християнської віри. Прикметно, що в імперському постпросвіт-

ництві навіть нерадикальної пори, якою була доба відносно лібе-

рального самодержавного царювання Миколи ІІ, така богошукацька 

теорія мислителя не знайшла ані найменшої симпатії чи, принаймні, 

позитивного відгуку серед тих інтелектуальних верств, які деклару-

вали свій лібералізм, а, отже, й толерантність до філософського 

універсуму іншого [11, 37]. 

Міркуючи про проблематику, пов’язану із роллю та місцем 

християнсько-консервативної домінанти у житті української громади 

і цінності віри, В. Короленко занотовує: “Узагалі гоніння за віру 

дуже непопулярне. Результати зворотні: церкви заповнені, тих, хто 

сповідується, перед Великоднем небувало багато. У священиків 

з’явилася ревність до гнаної ідеї” [4, 181]. Консервативна християн-

ська домінанта громадського духовного опору насильницькій атеїза-

ції є очевидною, адже смисловим центром такого опору є ревність за 

вірою й бажання захистити гнану одвічну Церкву, яка ототожню-

ється з одвічною сутністю українства як соціокультурного феномену. 

Характеризуючи класові ціннісні орієнтації сучасного йому 

суспільства, В. Короленко у полеміці з російськими послідовниками 

К. Маркса – В. Леніним, М. Туган-Барановським, П. Струве – 
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констатує, що комунізм, до якого так прагнуть теоретики цього 

філософського, політичного й економічного вчення та руху, прагне 

відстояти лише вузькокласові цінності, зокрема цінності фабрик 

і заводів для забезпечення життєдіяльності пролетаріату, забуваючи 

про суспільні ціннісні орієнтації та цінності інших верств суспіль-

ства, зокрема інтелігенції та селянства. 9 червня 1920 р. у листі 

до С. Протопопова мислитель пише: “Для мене велике питання, 

чи є комунізм тією формою, через яку має пройти людство. Форм 

здійснення соціальної справедливості багато і ще ніде жодного разу 

(за винятком хіба релігійних громад і то ненадовго) ми не бачили 

вдалої комуни” [9]. 

Цю тезу він розвиває у шостому листі до А. Луначарського, 

аналізуючи можливість запровадження комунізму в сучасному 

йому суспільстві. Мислитель, зокрема, зазначає: “…у минулому 

сторіччі були спроби перевести комуністичну мрію в дійсність. 

Роберт Оуен, фур’єристи, сенсимоністи, кабетисти – така довга 

низка комуністичних дослідів у Європі та Америці. Усі вони 

закінчилися сумною невдачею, розбратами, трагедіями для ініціато-

рів, на зразок трагедії Кабе. І всі ці благородні мрійники закінчували 

усвідомленням того, що людство має радше переродитися, ніж 

знищити власність і перейти до комунальних форм життя. Соціаліст 

історик Ренар говорить, що Кабе і комуністи його штибу вдавалися 

до дуже спрощеного розв’язання питання: “Серед предметів, які 

оточують нас, є такі, що можуть і мають залишитися в індивіду-

альному володінні, та ті, які повинні перейти у колективну власність” 

[10, 415].  

Процес цього розподілу, за який більшовики після жовтневого 

перевороту 1917 р. взялися з легким серцем, на думку В. Короленка, 

є процесом довгої та важкої підготовки “об’єктивних і суб’єктивних 

умов”, для якого необхідна вся напруга загальної самодіяльності 

і, головне, свободи. Лише така самодіяльність і свобода різних 

дослідів можуть вказати, що витримає критику практичного життя, 

а що приречене на загибель. Полемізуючи з А. Луначарським, 

мислитель аналізує помилки, яких припустилися соціалісти-утопісти, 

намагаючись побудувати комуну: “Кабе не зумів знайти принципу, 

що встановив би цю роздільну лінію (розподілити предмети, які 

мали опинитися в державній і залишитися у приватній власності – 

Я.Б.). Він приділяв дуже багато місця владі та єдності. Держава-
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община, про яку мріяв, нагадує пансіон, де молодих людей забезпе-

чують здоровою помірною їжею, одягають у мундир їх розум, як 

тіло, привчають їх працювати, їсти, вставати за дзвінком. Одно-

манітність цієї суворої дисципліни породжує нудьгу й огиду. Цей 

монастирський інтернат дуже тісний, щоб людство могло у ньому 

рухатися, не розбивши його” [10, 415 – 416].  

Більшовики, переконаний В. Короленко, вульгаризували та 

примітизували вчення К. Маркса та Ф. Енгельса і почали запроваджу-

вати у країні “казармений” комунізм – устрій, для якого характерні 

аскетизм у задоволенні людських потреб, деспотизм вузького 

прошарку “революційних лідерів”, бюрократизація всієї системи 

громадських зв’язків, відношення до людини як до сліпого знаряддя 

виконання волі вищестоящих. Мислитель у листі дорікає А. Луна-

чарському тим, що більшовики “ввели свій комунізм у казарму 

(достатньо пригадати «мілітаризацію праці»). За звичаєм само-

впевнено, недовго роздумуючи над розмежувальною лінією, ви 

порушили недоторканність і свободу приватного життя, увірва-

лися в житло («Мій дім – моя фортеця», – говорять англійці), почали 

проводити негайний розподіл таких необхідних речей, як інтим-

них проявів смаку й інтелекту, наклали руку на приватні колек-

ції картин і книг... Не створивши майже нічого, ви зруйнували 

дуже багато, інакше кажучи, вводячи негайний комунізм, ви надовго 

відвернули навіть від простого соціалізму, введення якого є най-

важливішим завданням сучасності” [10, 416]. 

Розглянувши “Листи до Луначарського”, можна ствердити, 

що аналізуючи спроби соціалістів-утопістів створити комуну та 

вузькокласові ціннісні орієнтації в комунізмі, який негайно праг-

нули побудувати більшовики після приходу до влади, В. Короленко 

дорікав новоспеченому керівництву країни, що вони, відкинувши 

цінності інших суспільних верств (зокрема інтелігенції, за якою 

завжди йшов простий люд), створили “казармений комунізм”, від-

вернувши цим від себе прихильників ідей соціалізму в країні. 

Висновки. Проаналізувавши мемуаристику В. Короленка, 

зокрема його “Листи” та “Щоденники”, можна дійти висновку, що 

у його інтерпретації релігія є однією з основних суспільних ціннісних 

орієнтацій, адже лише справжня релігія є головним консолідуючим 

фактором суспільства. Як зазначає мислитель у статті “«Декларація» 

В.С. Соловйова: До історії єврейського питання в російській пресі”, 
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яка у 1909 р. не була пропущена до друку цензурою, “посилене 

розпалювання національної та релігійної ворожнечі, настільки 

супротивної духу справжнього християнства, придушуючи почуття 

справедливості й людяності, розбещує суспільство і може призвести 

до його морального здичавіння, особливо при помітному сьогодні 

занепаді гуманних почуттів і слабкості юридичного начала у нашому 

житті” [2].  

Проблеми, якими переймався В. Короленко наприкінці ХІХ – 

на початку ХХ ст., можна об’єднати у спільне смислове коло  

захист гнаних і пригнічених верств населення. У часи діяльності 

мислителя захисту потребували не лише Церква, але й національні 

права українців, їх право на власне розуміння державного устрою, 

інакодумство, а також право будь-якої людини на життя та відверте 

висловлювання власних ідей. 

Перспективи подальшого наукового дослідження полягають 

у розгляді особливостей трактування В. Короленком основних 

ціннісних орієнтацій у різних філософських і релігійних напрямах 

(спадщині Сократа і Платона (класична антична філософія), М. Мон-

теня (філософія епохи Відродження), Вольтера (філософія французь-

кого Просвітництва), Джона Дж.С. Мілля та Ж.-М. Гюйо (філософія 

початку ХІХ ст.), буддизмі, християнстві, мусульманстві. 
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Блоха Ярослав. В.Г. Короленко об основных ценностных 

ориентациях конца ХIХ – начала ХХ века. Обосновано, что 

В.Г. Короленко признавал религию одной из основных обществе-

нных ценностных ориентаций, поскольку считал, что религия 

является главным консолидирующим фактором в обществе, замечая, 

что разжигание религиозной вражды может привести его к нравстве-

нному одичанию. Характеризуя классовые ценностные ориентации 

современного ему общества мыслитель отмечает, что русские 

марксисты пытаются отстоять узкоклассовые ценности пролетариата, 

забывая при этом о других слоях общества. 

Ключевые слова: ценностная ориентация, марксизм, рели-

гия, догматизм, вера. 

 

Blokha Yaroslav. V.H. Korolenko’s ideas on basic value 

orientations of the late 19
th

 – early 20
th

 century. It is substantiated 

that V.H. Korolenko recognized religion one of the main social 
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values because he believed that religion was a major factor of society 

consolidation, noting that inciting religious hatred might lead it to moral 

savagery. Characterizing the class values of the contemporary society, 

the thinker noted that Russian Marxists were trying to defend the 

proletariat narrow values while neglecting other parts of the society. 

Key words: value orientation, Marxism, religion, dogmatism, 

faith. 
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Оксана ШИПКО 

 

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ УНІВЕРСИТЕТУ 

 
У статті в контексті ідей гуманістичної, особистісно 

орієнтованої моделі освіти обґрунтовано місце, роль і значення 
засобів масової інформації, мету застосування їх у освітньому 
просторі університету, а також основні засади медіаосвіти 
студентів. З’ясовано витоки становлення антисцієнтистської 
парадигми сучасної філософії освіти.  

Ключові слова: філософія освіти, засоби масової інформації, 
університет, модель, парадигма освіти, антисцієнтизм. 

 

Постановка проблеми. Філософія освіти як сукупність 

світоглядних теорій у сучасній Україні в умовах плюралізації 

політичного та духовного життя суспільства зумовлює розробку 

різноманітних моделей освіти і виховання без штучного їх проти-

ставлення, а також освоєння інноваційних освітніх технологій, 

зокрема шляхом використання навчально-виховного і розвивального 

ресурсу засобів масової інформації. Ідеї філософії освіти сприяють 

методологічним пошукам, становленню відповідного типу особис-

тості в освітньому просторі ВНЗ. Випускник університету повинен 

мати високий рівень загальної та професійної компетентності, 

вільно орієнтуватися у сучасному освітньо-виховному просторі 

й використовувати його ресурси для саморозвитку, самовдоскона-

лення, що передбачено основоположними філософськими принци-

пами концепцій про основи виховання, розмаїття яких узагальнене 

до двох основних напрямів: сцієнтистсько-технократичного та анти-

сцієнтистського. “Для представників сцієнтистсько-технократичного 

напряму характерним є прагнення до раціоналізації процесу вихова- 
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ння, розробки наукових технологій виховання, що ґрунтуються на 

конкретних наукових знаннях. У вихованні тут домінує практична, 

утилітарна мета адаптації індивіда до вимог соціального середо-

вища (соціалізація), гармонізації відносин індивіда і суспільства. 

Прихильники антисцієнтизму вбачають головну мету в тому, щоб 

зменшити процес маніпулювання поведінкою вихованців, заперечити 

конформізацію, авторитаризм у вихованні” [2, 135], тобто утвер-

дити ідею виховання не як реалізацію задумів вихователя, а процес 

власного саморозвитку індивіда.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Стан дослідженості 

проблеми використання засобів масової інформації в освітньому 

просторі університету виявляє міжгалузевий шлях її розв’язання, 

оскільки у ньому беруть участь філософи, педагоги, психологи, 

журналісти, зусиллями яких узгоджуються власне педагогічні та 

зовнішні щодо її предметного кола проблеми: філософські, соціальні, 

культурологічні, політичні, антропологічні тощо. Розв’язанню 

проблем освітньо-виховного простору (навчального закладу, особис-

тості), визначенню його сутності щодо мети і завдань навчання, 

виховання та структурно-змістових елементів у їх взаємодії, при-

свячено праці А. Алексюка [1], О. Мещанінова [13], О. Хмельницької 

[16], А. Яковлева [17] та ін.; питанням специфіки медіакультури, 

її впливу на суспільство та особистість, використання медіа-

освітніх технологій у навчальному процесі вищої школи – праці 

українських і зарубіжних науковців: Д. Белла, М. Гриневича [3], 

К. Левківського, М. Маклюена, Л. Найдьонова [15], Г. Онкович та ін.  

Однак проблема місця, ролі, значення засобів масової інфор-

мації в освітньо-виховному просторі університету в умовах утвердже-

ння гуманістичної парадигми освіти є недостатньо дослідженою, 

що й зумовило вибір теми дослідження. 

Мета статті – обґрунтування місця, ролі, значення засобів 

масової інформації у розвитку гуманістичної моделі освіти, мети 

застосування їх у освітньому просторі університету. 

Засоби масової інформації (ЗМІ), мас-медіа, медіа – це ресурс 

радіо, телебачення, преси, кіно, фотографії, відео, мультимедійних 

комп’ютерних систем, Інтернету, призначенням яких є звернення 

до масової аудиторії, доступність широкому загалу, корпоративний 

зміст виробництва і розповсюдження. В освітньому просторі україн-

ського сучасного університету засоби масової інформації функціо-
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нують спорадично, ситуативно, оскільки вища освіта в Україні 

робить лише перші кроки щодо розробки та впровадження до 

навчально-виховного процесу фахової підготовки студентів систем-

ного, цілеспрямованого використання ресурсу ЗМІ, умовою якого є 

медіакультура суб’єктів цього процесу як сукупність духовних 

цінностей, створених інформаційно-комунікаційними засобами, 

що функціонують у суспільстві, щодо елементів культури комунікації, 

пошуку, збирання, виробництва та передачі інформації, а також 

культури її сприймання соціальними групами та соціумом загалом. 

Однак користувач і споживач ресурсу ЗМІ повине володіти 

медіаграмотністю, яка дає змогу критично аналізувати медіаповідом-

лення для того, щоб бачити там пропаганду, цензуру, односторон-

ність наукового висвітлення, новинах і програмах суспільного 

інтересу, свідомо сприймати і критично тлумачити наукову інформа-

цію, відділяти реальність від її віртуальної симуляції, осмислювати 

владні стосунки, міфи і типи контролю, які вони культивують, 

причини таких дій, а також розуміти структурні елементи, що 

впливають на інформацію (власник медіа, модель фінансування, 

політичні, наукові уподобання тощо). Як зазначають розробники 

програми з медіаосвіти в умовах вишу, “медіакультура особистості 

також є необхідною умовою ефективної взаємодії з мас-медіа, 

адекватної поведінки в інформаційному середовищі” [14, 8]. 

Формуванню світоглядних позицій, інтересів, потреб, ідеалів, 

мотивів, ціннісних орієнтацій, свідомості, переконань, суджень, 

а також конкретних рис характеру, моделі та культури поведінки 

засобами масової інформації підпорядковані цілі та завдання медіа-

виховання студентської молоді. Студент, як користувач і споживач 

ресурсу ЗМІ, повинен володіти розумінням видів медіа та їх впливу 

на свідомість людини і суспільство, вміти користуватися різними 

медіатехнологіями, вести пошук необхідної інформації, робити 

правильний її вибір, створювати медіапродукти, у чому полягає суть 

поняття медіакомпетенції. 

Сучасне суспільство постійно збагачується інформаційними 

ресурсами, що передбачають широке використання сучасних 

інформаційних технологій, надання можливості користуватися й 

обмінюватися інформацією та знаннями, виробляти інформаційні 

продукти, повною мірою реалізовуючи особистісний потенціал 

кожної людини щодо професійної кар’єри та якості власного 
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життя, а формування єдиного інформаційного простору ставить 

певні вимоги до всіх сфер суспільного життя. Це стосується систем-

них перетворень освітнього процесу та модернізації національної 

системи освіти у питаннях, пов’язаних з інформатизацією й комп’юте-

ризацією. 

Інтерактивна взаємодія між споживачами та ЗМІ розкрита у 

державних документах, зокрема у Державній програмі “Інформа-

ційні та комунікаційні технології в освіті і науці на 2006 – 

2010 рр.”, Національній доктрині розвитку освіти, Законі України 

“Про вищу освіту”, де наголошується, що входження України до 

Європейського освітнього простору вимагає якісно нового підходу 

до підготовки студентів із застосування інформаційно-комунікаційний 

технологій у професійній діяльності [4; 7; 10]. Як зазначено у Кон-

цепції впровадження медіаосвіти в Україні [10] та інших норма-

тивних документах, підготовка фахівців до їх професійної діяльності 

в умовах розвитку сучасних інформаційно-комунікаційних техно-

логій можлива за умови оснащення освітніх закладів електронними 

засобами навчання та телекомунікаційними засобами доступу до 

інформаційно-освітніх ресурсів. Отже, на сучасному етапі найважли-

вішим завданням вищої освіти є підготовка випускників до успіш-

ного застосування інформаційно-комунікаційних технологій у 

професійній діяльності.  

Сучасний університет є освітнім і науковим центром, від-

критою системою для поповнення знань, у якій особистість може 

задовольнити запити та потреби у сфері науки, освіти, культури. 

Як зазначає О. Мещанінов, “головними принципами, які притаманні 

університету незалежно від історичної епохи і характеру її роз-

витку, є повнота пропонованого в університеті наукового знання; 

дух свободи творчості у процесі викладання та навчання; здатність 

університету до самооновлення шляхом підготовки викладачів та 

вчених” [13, 131 – 132]. Традиційна, або класична, модель універ-

ситету, за А. Алексюком, є взірцем систематизованої передачі 

молодому поколінню універсальних елементів знань, культури 

та досягнень науки, найвищих зразків людської діяльності [1, 96]. 

Класична модель освітньої діяльності університету зорієнтована 

на підготовку перспективної, високоосвіченої та культурної людини 

для потреб суспільства. Згідно з концепцією традиціоналізму, 

освітня система спрямовується на розв’язання завдань, формува-
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ння базових знань, умінь і навичок, що дасть змогу студентам пере-

йти до самостійного засвоєння знань, цінностей, вмінь вищого 

рівня порівняно із засвоєним. Основними принципами діяльності є 

широка автономія при достатньому державному фінансуванні, само-

управління кафедр, вільний характер досліджень без вузького 

практичного спрямування, що створило умови в освітньому просторі 

університету свободи викладання для професорів із поєднанням 

науки та навчання студентів. 

Освітній простір університету, за визначенням О. Хмель-

ницької, – це “соціально-педагогічна система, що ініціює розвиток і 

реалізацію творчого потенціалу суб’єктів виховання з урахуванням 

культурних, національних, регіональних традицій і потреб особис-

тості. Основна мета такого простору – розбудити у студента і 

максимально розвинути закладений у ньому потенціал для само-

розвитку. Отже, чим більше студент використовує можливості 

освітнього та виховного простору, тим активніше відбувається 

його професійне становлення” [16, 193]. Однією із можливостей 

освітнього простору університету є забезпечення використання 

суб’єктами навчання пізнавально-комунікативного потенціалу засо-

бів масової інформації, роль і значення якого зумовлена зміною 

освітньо-виховної парадигми в Україні та світі, яка орієнтована 

на всебічний розвиток духовно-соціальної сутності людини, створення 

необхідних умов для того, щоб вона у житті реалізувала головне 

своє покликання – самопізнання.  

Опираючись на визначення Т. Куном парадигми як загально-

визнаних наукових досягнень, які упродовж певного періоду дають 

науковому загалу “модель, особливу позицію постановки і розв’яза-

ння проблеми, спосіб бачення світу” [11, 11], говоримо про зміну 

парадигми освіти на початку 90-х рр. ХХ ст. як відхід від традиційно-

раціоналістичної моделі навчання сцієнтистсько-технократичного 

спрямування та перехід до гуманістичної, особистісно орієнтованої у 

межах антисцієнтистської орієнтації. Традиційно-раціоналістична 

модель освіти орієнтована, здебільшого, на репродуктивну передачу 

молодому поколінню тієї сукупності базових знань, умінь і навичок, 

які сформовані у рамках культурно-освітньої традиції. Таке навча-

ння здійснює вплив на механізми пам’яті студента, а не мислення, і 

його метою є формування особистості із заздалегідь заданими 

властивостями, вузька спеціалізація, утилітаризм, практичне при-
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стосування майбутнього фахівця до наявного суспільства і вироб-

ництва, причому успішність підготовки вимірюється за критеріями 

рівня навченості та соціалізованості. Особистісно орієнтована 

гуманістична модель у центр освітнього процесу ставить особистість 

студента і його розвиток як суб’єкта життєдіяльності, вона орієнто-

вана на розвиток внутрішнього світу особистості, міжособистісне 

спілкування, діалог, психолого-педагогічну підтримку в особис-

тісному зростанні, свободу і творчість, вибір власної траєкторії 

освіти. Ця модель освіти і виховання передбачає “паралельне”, 

одночасне здобування освіти у різних навчальних закладах, дистан-

ційне навчання, “відкриті школи”, “відкриті університети”, зокрема 

за допомогою Інтернету та інших засобів масової інформації й 

комунікації (радіо, телебачення, кінематографії, преси, реклами). 

Варто зазначити, що в освітньому просторі України сучасний 

університет виявляє ознаки переходу від консервативної традиційної 

моделі до гуманістичної.  

В освітньому просторі сучасного університету розвиток нових 

інформаційних систем, використання ЗМІ уможливлює здійсню-

вати дистанційну освіту, що передбачає комплекс освітніх послуг, 

які надаються для використання за допомогою спеціалізованого 

інформаційно-освітнього середовища на будь-якій відстані від 

освітньої установи. Особливостями дистанційного навчання є 

індивідуальне спілкування, робота викладачів-тьюторів, які виступа-

ють у ролі консультантів та організаторів і несуть персональну 

відповідальність за кожного, хто навчається, особистісно орієнто-

ваний характер навчання, у якому важливу роль має позитивна 

мотивація навчання, статусна роль студента як основного суб’єкта 

освітнього процесу, який здійснює самостійний пошук потрібної 

інформації, її аналіз і систематизацію, самоконтроль, самооцінку 

якості своєї освіти, обирає мультимедійні засоби (текст, наочні 

засоби в статиці та динаміці, звуковий супровід) та ін. Отже, дистан-

ційна освіта розв’язує низку освітніх завдань та життєвих проблем 

особистості, а саме: доступність освіти; створення системи без-

перервної освіти, підвищення якості освіти; забезпечення функціо-

нальної грамотності населення; надання можливості отримати 

освіту особам із фізичними вадами, які не мають можливості навча-

тися у традиційній системі; можливість здійснення освіти для 

особливо обдарованих людей незалежно від місця їх прожива-
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ння; об’єднання зусиль і можливостей різних освітніх закладів, 

створення їх об’єднань; інтеграція та глобалізація освіти, створення 

загального освітнього простору [13, 138 – 141]. Нові інформа-

ційні технології уможливлюють створення “відкритих” освітніх 

установ та доступу до них із простору “системних”, традиційних 

університетів, що переходять до навчання на відстані як додаткової 

освіти. Згідно зі Звітом Світового банку, на межі ХХ – ХХІ ст. у 

світовому освітньому просторі існувало 11 мегауніверситетів – 

всесвітніх відкритих університетів, до яких щорічно зараховува-

лося понад 100 000 студентів. Одним із варіантів відкритого універ-

ситету є “віртуальний університет, який використовує супутниковий 

зв’язок та Інтернет для передачі курсових матеріалів, що дає людям, 

які живуть у різних регіонах, можливість користуватися одними 

й тими ж ресурсами” [8, 75]. Це неіституціональна модель універ-

ситетської освіти, яка в орієнтації на людину зорієнтована на 

надання освітніх послуг поза традиційними соціальними інститу-

ціями, якими є університети.  

Гуманістична модель освіти в Україні та світі має свою перед-

історію виникнення і розвитку, коли у кінці ХІХ – на початку 

ХХ ст. у Західній Європі та США утвердилися ідеї т. зв. реформа-

торської педагогіки – це сукупність передових педагогічних напрямів, 

що сформувалися на противагу парадигмі педагогічного традиціо-

налізму. Як зазначає О. Караманов, у цей період у системі освіти, 

педагогічній теорії та практиці відбуваються значні зрушення, 

утверджується принцип гуманізму, особистісний підхід, що декла-

рує повагу до дитини як самоцінної та самодостатньої особис-

тості. Ліберальна ідеологія, яка опиралася на філософські, психо-

логічні розробки проблеми людини, проголошувала право кожної 

людини на навчання, незалежно від її майнового, соціального 

статусу, згідно з її природними можливостями, нахилами і здібнос-

тями. У теоретичних розробках ідей реформаторської педагогіки 

визначаються і втілюються у життя нові методики, педагогічна 

теорія при цьому базується на соціологічних і психологічних, філо-

софських концепціях, що сприяє удосконаленню системи освіти 

загалом, зближенню педагогіки із різними сферами наукового знання, 

утвердженню педагогічного прагматизму [9, 5 – 6]. У цей період 

виникає така галузь наукового знання, як філософія освіти, заснов-

ником якої є англо-американський філософ Джон Дьюї, котрий 
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обґрунтував існування і предмет філософії освіти як детерміно-

ваний природою самої філософії: “Якщо філософія сама байдуже 

ставиться до виховання, вона – не філософія. Філософію можна 

визначити як загальну теорію виховання” [5, 55].  

Виокремлення філософії освіти як самостійного дослідницького 

напряму в зарубіжній філософії продовжило ідеї реформатор-

ської педагогіки, внаслідок чого сформувалася розгалужена система 

напрямів, зокрема у парадигмі антисцієнтичної освіти та вихова-

ння розвиваються педагогічна антропологія; герменевтичні напрями 

(феноменологічний, екзистенціальний, діалогічний); критично-

емансипаторська; психоаналітична; постмодерністська; релігійно-

теологічна. Кожна з них акцентує на певних моментах педагогіч-

ного знання та діяльності освітньої системи. У сучасній педагогіч-

ній антропології, герменевтиці та екзистенціалізмі завданням філосо-

фії освіти є виявлення сенсу освіти, формування нового образу 

людини, адекватних її існуванню. У ХХ ст. філософи більшою 

мірою стали запроваджувати принципи філософії до вивчення 

проблем освіти. Філософія, як зазначає А. Яковлев, “прагне знайти 

розв’язання проблем педагогічної теорії і практики, не обмежу-

ючись описом і рефлексією щодо стану освіти, її цілей і рівнів, а 

висуває проекти її перетворення і побудови нової системи освіти 

з новими ідеалами та цілями” [17, 97]. Філософія освіти дає най-

загальніші настанови для розвитку теорії та методології освіти й 

педагогіки, а як система взаємопов’язаних ідей об’єднує у собі 

глибинні соціально-економічні відносини, політику держави, її ідео-

логію та відповідні їм соціальні інститути, суспільну свідомість і 

культуру спільноти на цьому етапі її історичного розвитку. Найважли-

вішим завданням філософії освіти є з’ясування пріоритетів у оціню-

ванні справжнього стану суспільства і процесів прогнозування його 

майбутнього розвитку. У такий спосіб теоретико-методологічна 

основа філософського знання визначає зміни освітньої парадигми, 

можливості застосування ресурсу ЗМІ в інтерактивних технологіях, 

утвердження особистісно орієнтованого навчання як відповіді на 

соціальні виклики, зумовлені вимогами інформаційного суспільства, 

суспільно-політичною ситуацією в Україні та світі. В умовах 

застосування інтерактивних технологій навчання студенти займають 

активну позицію у засвоєнні знань, водночас значно підвищується 

особистісна роль викладача університету, оскільки світогляд і 
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світоглядно-методологічна його підготовка в освітніх умовах реалі-

зації інформаційно-трансформаційних процесів у суспільстві має 

передусім той сенс, що саме через учительство у найширшому розумі-

нні його функції так чи так відбувається формування реально 

функціонального світогляду і подальше його “саморозповсюдження”. 

У сучасних умовах студентові потрібна не лише стійка база знань, 

яку він отримує в університеті, її інформативна, фахова наповне-

ність, але й здатність до творчості, самовдосконалення як духовного, 

так і професійного. Концептами розуміння процесу навчання та 

виховання у межах гуманістичної особистісно орієнтованої парадигми 

є засади педагогічних відносин у міжособистісних зв’язках, діалогіч-

них відносинах, симетрична комунікація суб’єктів, педагогічна 

взаємодія як комунікація, причому сенс більшості із яких пов’язаний 

із застосуванням у освітньому просторі сучасного університету 

пізнавально-комунікативного ресурсу засобів масової інформації.  

Висновки. Отже, проблема підвищення якості університет-

ської підготовки на основі використання пізнавально-комунікатив-

ного ресурсу засобів масової інформації, а також через медіаосвіту 

є актуальною для філософії освіти, оскільки ефективність роботи 

ВНЗ залежить від готовності суб’єктів навчально-виховного процесу 

реалізувати мету і завдання гуманістичної особистісно орієнто-

ваної парадигми освіти та розвитку, сприймати нові ідеї, приймати 

нестандартні рішення, ініціювати та здійснювати якісні зміни у 

професійній діяльності. Система фахової підготовки студентів в 

умовах сучасного університету розвивається у тісній взаємодії з 

розвитком суспільства, яке у процесі модернізаційних змін і онов-

лення ставить нові вимоги до вишів і педагога, зокрема створювати 

досконалі педагогічні умови в освітньому просторі університету 

через максимальне використання навчально-виховного потенціалу 

сучасних засобів масової інформації.  
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Шипко Оксана. Средства массовой информации в 
образовательном пространстве университета. В статье в 
контексте идей гуманистической, личностно ориентированной 
модели образования обосновано место, роль и значение средств 
массовой информации, цели их применения в образовательном 
пространстве университета, а также основные принципы медиа-
образования студентов. Выяснены истоки становления антисциенти-
ческой парадигмы современной философии образования.  

Ключевые слова: философия образования, средства массовой 

информации, университет, модель, парадигма образования, анти-

сциентизм. 

 

Shypko Oksana. Mass media in the educational space of 

the university. The paper is devoted to identification of place, role 

and meaning of mass media in the context of a humanistic, personally 

oriented model of education. Also the backgrounds of media education of 

students are analyzed. The roots of the antiscientific paradigm of 

contemporary philosophy of education are also observed. 

Key words: philosophy of education, mass media, university, 

model, paradigm of education, anti-scientism. 
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МІФОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ  

СУЧАСНОЇ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ 

 
У статті cтисло розглянуто віхи розвитку і формування 

масової культури, полісемантику інтерпретації цього феномену. 
Наведено ознаки маси і масової свідомості. Окреслюються міфо-
логічні прийоми, які використовуються для поширення масової 
культури та її продуктів. 

Ключові слова: міф, міфологізація, масова свідомість, масова 
культура, маси, ідеологія. 

 

Постановка проблеми. Сьогодні глобалізація охопила всі 

сфери життя сучасної людини. Цей процес прискорив інформацій-

ний і науково-технічний прогрес, що перетворив світ на “глобальне 

село” (М. Маклюен). Тотальна комп’ютеризація, Інтернет, супутни-

кові комунікації міцно з’єднують економіку, науку і культуру. Тому 

феномен глобалізації перетворився на одну з провідних соціально-

філософських проблем водночас із масовою культурою і масовою 

свідомістю. У зв’язку з цим провідною особливістю багатьох країн, 

які перебувають на стадії становлення, є не лише політичні, 

соціально-економічні та культурні модифікації, а й неминуча участь 

у світовій інтеграції. Усі ці процеси відбиваються на масовій 

свідомості та масовій культурі на тлі невпинної міфологізації. 

Українське суспільство також функціонує серед розмаїття міфів 

і активно їх же створює. Більше того, глобалізація інформаційного 

простору вплинула на інтенсивне поширення та впровадження 

міфів у масову свідомість і безперервне “підживлення” масової 

культури усе новими ідеалами, стереотипами, міфами. Перелічені 

фактори й зумовлюють актуальність обраної теми. 
 

© Гойман Ольга, 2014 
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Сучасна масова культура розрахована на невибагливих індиві-

дів, які постійно перебувають під впливом нав’язаних ззовні 

міфів і не розуміють ілюзорність свого життя. На це впливає криза 

раціоналізму, нездатність людини до критичного мислення та загалом 

недостатній інтелектуальний рівень населення. Тому одна із наскріз-

них проблем сьогодення проявляється у бездумному споживанні 

нав’язаних і запропонованих нам товарів, послуг, а також інформа-

ції, ідей, мистецтва, літератури тощо. А, отже, позбавлення від 

занадто “агресивної” й потужної міфологізації культури, розвивати 

критичне мислення є завдання культури й освітньої сфери.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій виявив, що у 

вітчизняній філософії недостатньо вивчена масова культура, масова 

свідомість, міфотворчість та їх взаємодія. Хоча деяким питанням, 

переважно політичним, зазначеної проблеми, присвячені доробки 

українських і російських дослідників Н. Амельченко, Ю. Антоняна, 

Д. Ольшанського, В. Самохвалової, Ю. Шайгородського та ін. На 

думку В. Самохвалової, ХХ ст. можна вважати “новим етапом 

розвитку культурної здатності до осягнення світу в формах міфо-

логічного мислення” [7]. Йдеться про створення нового типу міфо-

логії, в якому використовуються лише традиційні механізми, але 

повністю підмінюються мета і функції. Із усіх функцій маскульт 

залишив собі лише одну – розважальну, яка нівелює потенційну 

здатність людини розмірковувати. Міфологія в сучасній культурі 

“починає виступати не як засіб пізнання, а як ідеологія соціального 

управління і маніпулювання масами” [7]. 

Мета статті – розглянути віхи розвитку, формування 

масової культури, полісемантику інтерпретації цього феномену, 

з’ясувати ознаки маси і масової свідомості. Окреслити міфологічні 

прийоми, які використовуються для поширення масової культури 

та її продуктів. 

Термін “масова культура” з’явився наприкінці 30-х рр. ХХ ст. 

у американській пресі та набув поширення у 1944 р. після публіка-

ції статті Д. Макдональда “Теорія популярної культури”. Проте 

цей складний соціальний феномен виник значно раніше, в епоху 

становлення великого промислового виробництва, під час зміни 

соціальної структури феодального суспільства. Основними пере-

думовами появи масової культури є індустріалізація, урбанізація, 

масовізація, демократизація культури. Остаточне формування та 
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масштабне розповсюдження цього типу культури пов’язано з 

науково-технічним прогресом та інтенсивним розвитком засобів 

масової інформації. Перший – це якісні зміни у галузях науки і 

техніки, другий – це ускладнення і тотальна глобалізація інформа-

ційного простору, що привело до появи нового медіаресурсу (після 

запуску мережі Інтернет поширилися так звані Інтернет видання), 

нових способів збереження і трансляції інформації та можли-

вості безмежного тиражування продуктів культури. 

Полісемантика сфери художньої культури, яка призначена 

для масового споживання, зазвичай характеризується такими визначе-

ннями: “масове мистецтво”, “популярне мистецтво”, “бульварна, 

популярна, комерційна, тривіальна, низова, ринкова культура”, 

“індустрія культури” (Т. Адорно), “індустрія свідомості” (Г. Енцен-

бергер), “кіч”, “фольклор індустріальної людини” (М. Маклюен), 

“тотальна естетична культура” (Морен і Бюржелон). Таку багато-

значність терміна “масова культура” частина дослідників пояснює 

тим, що у західних країнах він давно став похідним від поняття 

“масове суспільство”, що склалося внаслідок формування капіталіс-

тичних відносин [8, 34].  

Виникнення масової культури можна розглядати не лише 

як появу ще одного різновиду культури, але й як модифікацію 

типу функціонування культури. Хоча її походження також пов’язане, 

по-перше, із спробою нового соціального прошарку (найманих 

робітників, службовців) сформувати свій різновид міської народної 

культури; по-друге, – з бажанням владних політичних та економіч-

них утворень маніпулювати масовою свідомістю. Масова культура 

спирається на сталі архетипічні конструкції та базові почуття 

(бажання любові, страх перед непізнаним, прагнення успіху, надія 

на диво тощо), на основі яких створюється продукція, розрахована 

на миттєву емоційну реакцію споживача. Для сприйняття продукції 

масової культури її “автори” використовують глибинні підсвідомі 

процеси людської психіки.  

Неможливе існування та функціонування масової культури 

без великої аудиторії – власне споживачів, тобто маси, та єдиного 

культурного поля, яке частково формують, поширюють і розширю-

ють засоби масової інформації.  

Ефективне сприйняття продуктів маскульту не потребує 

високого інтелектуально-духовного рівня індивіда. Тому досягнення 
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елітарної культури модифікуються у більш спрощені, адаптовані 

варіації для подальшого засвоєння масовою свідомістю. Отже, 

масова культура виникла не тільки як противага елітарній, а ще 

й створила свого споживача – усереднену й невибагливу масову 

людину, яка є основною структурною одиницею “маси”. На основі 

характеристик Л. Вірта наводимо ознаки маси: 

1) кількісна перевага;  

2) територіальна неоднорідність людей; 

3) гетерогенність; 

4) анонімність безлічі індивідів; 

5) відсутність структурної організації, визнаного лідера і 

визначеної програми соціальних дій; 

6) схильність до навіювання [4, 136].  

У західній гуманітаристиці, на думку американського соціо-

лога Д. Белла, існує принаймні п’ять інтерпретацій поняття “маси”. 

Відповідно до контексту з “масою” та “масовим суспільством” 

пов’язували:  

1) “недиференційовану множину”, гетерогенну аудиторію 

засобів масової комунікації, що протистоїть класам та іншим сегмен-

там суспільства (Г. Блумер);  

2) множину, яка своєю некомпетентністю спричиняє занепад 

рівня цивілізації (“судження некомпетентних”, низька якість сучасної 

культури), що є результатом ослаблення керівних позицій освіченої 

еліти (Фоге, Х. Ортега-і-Гассет); 

3) “механізоване суспільство”, в якому людина є придатком 

машини, дегуманізованим елементом технології (Ф. Юнгер);  

4) “бюрократичне суспільство”, яке вирізняється широко роз-

членованою організацією, в якій прийняття рішень допускається 

винятково на вищих поверхах ієрархії (М. Вебер, Г. Зіммель, К. Ман-

хейм);  

5) суспільство, що характеризується відсутністю відмінностей, 

одноманітністю, безцільністю, відчуженням, нестачею інтеграції 

(Х. Арендт, Е. Ледерер,).  

Дослідник масової культури Х. Ортега-і-Гассет під масою 

розумів “рядову людину” і зазначав, що “ми живемо у вік зрівнянь: 

зрівнюються багатства, зрівнюється культура між різними суспіль-

ними верствами…” [6, 26]. Разом із вирізненням власне маси з’явля-

ється новий тип суспільної свідомості – масовий.  
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З одного боку, масова свідомість – це форма суспільної 

свідомості, яка помітно проявляється лише у бурхливі, динамічні 

періоди розвитку суспільства. За умови стабільного розвитку соціуму, 

зазвичай, масова свідомість діє на малопомітному, буденному рівні. 

При цьому важливо, що вона може містити окремі елементи різ-

них типів свідомості. 

З іншого боку, масову свідомість розглядають як самостій-

ний феномен. Тому це свідомість соціального суб’єкта – носія 

(“маси”). Вона виникає внаслідок віддзеркалення, переживання 

й усвідомлення певних загальних для більшості членів суспільства 

обставин, функціонує разом із свідомістю класичних груп [5, 27].  

Однак, на думку російського дослідника Д. Ольшанського, 

про всеохоплюючу масову свідомість у рамках усього суспільства 

можна говорити лише за певної умови: якесь конкретне явище або 

подія, що масштабно охоплює практично усіх членів соціуму та 

згодом свідомо зводить їх під один знаменник. Ілюстрацією остан-

нього є реакції і наслідки на глобальні катастрофи, які так чи так 

залучають більшість членів суспільства. Специфічним прикладом 

формування масової свідомості є дія засобів масової комунікації 

та пропаганди. Під час низки обставин: фізичних (стихійні лиха), 

соціальних (суспільні катаклізми) або політичних (перевороти, 

війни, революції), основною домінантою свідомості людей стають 

думки, почуття, хвилювання, які тісно пов’язані зі складом масової 

свідомості [5].  

Чисельна перевага нового суспільного прошарку привела 

до появи не тільки відповідного типу свідомості, а й нового типу 

культури – масового. Останній розрахований на усередненого масо-

вого споживача, який сформований завдяки глобальному роз-

повсюдженню і безперервному тиражуванню стереотипів масової 

культури, які з урахуванням загальних культурних стратегій 

спеціально створюють для мас. Масова культура впливає на базові 

почуття людей і позбавляє їх можливості критично мислити. Внас-

лідок чого у свідомості переважає ірраціональна складова і атрофу-

ється здатність вирізняти істину з великого потоку інформації. Саме 

це спричиняє повернення до міфу та міфологізації, що відобража-

ється у масовій культурі, її нових міфах суспільної й особистої 

спрямованості. При цьому суспільно орієнтовані міфи проявляються 
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у політичних, соціальних і міфах масового мистецтва, а особистісно 

орієнтовані стали основою реклами та іміджмейкертсва [7]. 

Минуле сторіччя, епоха масової свідомості та масової культури, 

завдяки особливостям культурного контексту, виявилося, на думку 

Е. Мелетинського, часом реміфологізації свідомості. Саме масова 

природа культурних явищ зумовила ренесанс міфологізації. На 

масовізацію свідомості впливають і певні якості людської природи: 

любов до затишку, комфорту, прагнення добробуту. Особливістю 

усього ХХ, а також ХХІ ст. є не лише відродження міфологізації, 

а і засилля соціально-політичних міфів. Останні активно викорис-

товує масова культура, надаючи їм художньої форми. Отже, образно-

художня форма соціально-політичного міфу дає змогу бути зрозумі-

лішим для мас і, звісно, дієвішим. Однак художня форма – це лише 

обрамлення, стрижнем залишається соціально-політична складова 

навіюваних думок, смаків, моделей поведінки.  

Масова культура створює свою міфологію, проектуючи влас-

ний світ, який її споживачі сприймають як реальніший, ніж власне 

буденне існування. Цей процес відбувається під впливом таких 

чинників: низького освітнього рівня населення, слабкої та позбав-

леної сильного авторитету політичної культури, браку знань про 

суспільно-політичний устрій, постійного інформаційного переванта-

ження, беззаперечної довіри до засобів масової інформації, небажа-

ння, а часто й невміння критично осягати дійсність й правильно 

оцінювати інформаційний потік. До того ж треба врахувати факт, 

що свідомість складається з елементів свідомого й несвідомого, і 

саме архетипи у колективному несвідомому пробуджують у свідо-

мості міфологічні образи. Інакше кажучи, масова свідомість за своєю 

природою міфологічна.  

Не випадково сьогодні засоби масової інформації навмисно 

формують і експлуатують певні стандартні уявлення про реальне 

життя суспільства. Тобто картина світу трансформується відповідно 

до потреб замовника-міфотворця та одночасно змінює спосіб баче-

ння й розуміння дійсності. Це відбувається не лише завдяки нав’язу-

ванню необхідної системи поведінки, способу і стилю життя, а й 

міфам, які образно поширюють певну життєву філософію, систему 

цінностей тощо. Важливо, що такі інформаційно-міфологічні натяки 

сприймаються масою як беззаперечні істини, без перевірки, оскільки 

це відповідає прихованим комплексам або бажанням. Люди від-
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даляються від своїх витоків або практично повністю забувають 

свою національну культуру, адже глобалізація інформаційного 

простору знищує культурні межі, поширюючи світом універсальну 

масову культуру. І тільки у деяких державах, де панують сильна 

цензура та жорстка ідеологія, тотальне засилля масової культури 

обмежене або її вплив майже не помітний. (Хоча у цьому випадку 

йдеться про серйозну відокремленість державного інформаційного 

простору, що пояснюється спрямованістю політики правлячої партії/ 

лідера, і суттєвим обмеженням зовнішнього впливу. Однак так форму-

ється особлива масова культура у межах певної держави). 

Масова культура упродовж існування оперує низкою однако-

вих і так би мовити перевірених часом міфів, які за допомогою 

художніх засобів адаптовані для масового споживача. Вони спира-

ються на сучасні цінності, показуючи людині способи та напрями 

їхнього пізнання. Основні міфи поширюються засобами масової 

інформації та популярним мистецтвом (літературою, художніми 

фільмами, рекламою, модою, музикою, фотографією тощо).  

Серед міфів масової культури передовсім виділимо так 

званий “міф успіху”, суть якого полягає у тому, що кожна особа, 

незалежно від походження, має рівні права і шанси на успіх. Для 

кращого переконання споживачів і навіювання цієї міфологеми 

створюють численні кінофільми, телепередачі про людей, котрі 

“зробили себе самі”. (До цього можна віднести й видання художньо 

оброблених біографій відомих людей). Зазвичай їх герої – міліонери, 

банкіри, політики, артисти, духовні лідери, науковці, навіть відомі 

бандити (“Аль Капоне”, “Бонні та Клайд” тощо). Доволі пошире-

ними варіантами цієї групи міфів є міфи про Попелюшку та 

простого хлопця. У першому “жіночому” варіанті проста, убога 

й чесна дівчина стає дружиною заможного чоловіка (президента, 

принца, міліонера, банкіра та ін.) або ж просто завдяки кропіткій 

праці досягає успіху (“Москва сльозам не вірить”, “Просто Марія” 

тощо). Другий “чоловічий” варіант передбачає щирого героя, який 

ціною самовідданої й наполегливої праці поступово досягає тріумфу. 

Отже, ця група міфів має утвердити у масовій свідомості думку, 

що успіх гарантовано скромній, чесній і працьовитій людині, яка 

вміє чекати.  

Експлуатація так званого щасливого кінця у творіннях масової 

культури – неодмінна умова для кращого усвідомлення й розуміння 
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реципієнтами. Це стосується усіх продуктів сучасного мистецтва. За 

будь-яким сюжетом головний герой/героїня в останній момент 

рятується або рятує людство. Найчастіше такі твори розраховані на 

тимчасове споживання, навряд чи вони стануть пам’ятками культури. 

Однак деякі художні фільми переглядають глядачі декількох 

поколінь. Але про більш тривалий термін у такому випадку говорити 

не варто. 

При цьому часто використовують певні базові образи, пов’язані 

з актуалізацією архетипу. Йдеться про такий собі порожній каркас, 

який, за умови правильної художньої обробки і наповнення, 

закарбовувався у психіці людини. Тобто завдяки колективному 

несвідомому дія архетипів на споживача продукції масової культури 

виявляється відчуттям особистої причетності й переживання. 

Відповідність життєвої ситуації та ситуації міфу запускає особистий 

життєвий досвід реципієнта, який і наповнює запропоноване 

кліше і, отже, відбувається особиста інтерпретація закодованого 

міфу. Така передбачуваність сюжетної лінії може мати на меті 

ще й вплив на потенційного читача (глядача, слухача): завдяки 

впізнаваності ситуації споживач переживає почуття задоволення 

від власної проникливості та кмітливості [7]. 

Сьогодні неможливо уявити масову культуру без відомої 

концепції “позитивного мислення”, що проявляється у багатьох 

сферах сучасного життя: літературі, фільмах, тренінгах і семінарах 

тощо. Така методика програмує людину на безмежний оптимізм, 

успіх, віру у себе, що ілюструється фразою: “Все, що не відбува-

ється, на краще”. Проте без постійного духовного збагачення, пози-

тивне мислення індивіда сприймається як псевдооптимізм. Широке 

розповсюдження такого мислення можна розглядати і як спробу 

відволікти людину від духовно-інтелектуального розвитку. Тому 

ця концепція маніпулює свідомістю та перешкоджає духовному 

розвитку особистості.  

Жорстка конкуренція, боротьба за гідне існування, невпевне-

ність у майбутньому змушують нас жити у постійній напрузі, а 

крах певних ілюзій викликає розчарування і відчуття незадоволення. 

Значна частина наших прагнень, очікувань не здійснюється, так і 

залишаючись чимось недосяжним, витісняється у сферу несвідомого. 

Саме тому, на думку російського філософа П. Гуревича, виникає 

психологічна потреба у відволіканні від суворої дійсності. Цим і 
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зумовлений успіх масової культури загалом та її продуктів зокрема, 

які виконують роль компенсаторних механізмів [2, 86 – 87]. Отже, 

індивід відволікається не лише від усього, що відбувається, але і 

від самого себе. 

Уся маскультна продукція спрямована на відволікання інди-

віда від самого себе. На жаль, дозвілля сучасної людини склада-

ється із перегляду телевізора, інтернету (частіше за все спілкування у 

соціальних мережах), шопінгу (походів по магазинам з метою здійсне-

ння покупки). “Хворобою нашого часу” можна назвати соціальні 

мережі, які за декілька років перетворилися на найпопулярніший 

спосіб спілкування та розваги. Такі неефективні з боку особис-

тісного зростання форми використання часу унеможливлюють 

процес духовного збагачення, спілкування з собою та становлення 

розвиненої особистості. Якщо згадати будь-яку з релігійних систем, 

то кожна із них рекомендує обов’язково виділяти час для розвитку 

душі, коли б людина зверталася до свого внутрішнього світу і 

наповнювала його. Але у сучасному суспільстві повністю витіснене 

духовне дозвілля і натомість його нішу міцно зайняли невибагливі 

й нав’язані популярною культурою розваги. Йдеться про відомий 

принцип “розважаючи, відволікай”. Та у сучасному суспільстві 

традиційні для більшості відвідування театрів, музеїв, виставок, 

консерваторій, галерей тощо замінили поширені нині форми розваг: 

телебачення, інтернет, шопінг.  

У процесі масштабної пропаганди принципів та ідей масового 

життя не останню роль відіграє реклама, яку дослідники вже давно 

вважають самостійним феноменом сучасної культури. Сьогодні 

для ефективного впливу на масову свідомість у рекламному повідом-

ленні використовують архетипи – первинні схеми образів, які, на 

думку К. Юнга, “ніколи (або принаймні дуже рідко) не є оформле-

ними міфами, швидше це міфологічні компоненти, які в силу їх 

типової природи ми можемо назвати «мотивами», «першообразами», 

«типами», або як назвав їх я – архетипами” [10, 88]. Мислитель 

говорить про архетипи як “міфологічні компоненти”. Отже, архе-

типи є основою колективного несвідомого і базою міфів, сновидінь, 

символіки й образів художньої творчості, а не так давно – і реклами.  

У рекламному тексті архетипи – це низка ситуацій, героїв 

або образів, які легко впізнати, і, за умови грамотної подачі, провоку-

ють появу необхідних асоціацій. Таку ефективність можна пояснити 
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універсальністю мотивів із міфів і сказань, які у тій або тій 

інтерпретації відомі усім народам. У персоніфікованих рекламних 

образах найчастіше використовують такі архетипи: Матері, Батька/ 

Бога/Чарівника, Дитини, Героя, Аніми, Анімуса, Тіні та ін. Викорис-

тання сталих архетипів і міфологічних сюжетів робить рекламу 

не тільки дієвим маніпулятором масової свідомості, а і глобальним 

(інтернаціональним) явищем.  

Більше того, реклама сама здатна творити масові міфи для 

індивідуального використання й ефективно впливає на формування 

споживацької ідеології. Останнє пов’язано з комерційною спрямова-

ністю масової культури. Змінені уявлення про життя та його цінності 

поширює реклама, маючи на меті вплинути на поведінку людини у 

бажаному напрямі. Подібний “виховний” намір реалізується за 

допомогою певних схем рекламних міфів. Індивіда перетворюють на 

слухняного і зручного споживача товарів або послуг масової куль-

тури. Найчастіше реклама, як власне і масова культура, задає стиль 

життя, поведінки, спілкування та ін. Тим самим люди позбавлені 

права вибору, будучи змушеними споживати те, що їм пропонують 

і нав’язують. 

Масова людина майже втратила здатність раціонально і кри-

тично мислити, аналізувати і вирізняти істину. У неї багато вражень 

від енергійних і бездоказових тверджень, які мають привабливу 

й яскраву обгортку та окреслюють досягнення певного бажання. 

Рекламний міф не має меж та особистісної спрямованості, оскільки 

звертається до великої та безликої множини людей. Він створює 

ілюзію, що за наявності умовного товару або послуги, індивід буде 

щасливий. На думку французького науковця Г. Лебона, в історії 

видимість переважає над реальністю. Це пояснюється тим, що люди 

схильні вірити ілюзіям і помилковим думкам, а мислення натовпу, 

маси позбавлено логіки, тому вона охоче піддається ілюзіям: “Саме 

ілюзії спричинили появу пірамід Єгипту, побудували величезні 

собори. Більшу частину своїх сил людство витратило у погоні за 

ілюзіями” [3, 66]. 

Свого часу Г. Лебон звертав увагу на те, що натовп, маса 

не має критичної свідомості, мислячи образами, які часто не мають 

нічого спільного з реальністю. Отже, основним фактором еволюції 

народів була не істина, а омани, ілюзії, які керували людьми. Напевно, 

це твердження стало одним із базових для розуміння масової 
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культури. При чому цей тип культури робить із нас слухняних і 

нетямущих заручників, що неспроможні відрізнити правду від 

вигадки. Наша свідомість уже настільки заміфологізована, що у 

намаганнях зрозуміти світ, ми не руйнуємо вже відомі, а створюємо 

все нові міфи.  

Висновки. Отже, глобалізація культурного й інформаційного 

просторів перетворила масову культуру на домінантну. Остання 

не тільки відволікає людство від “болісної дійсності”, але керує 

думками, бажаннями і потребами людей за допомогою створення 

конкретних ілюзій. Відбувається нав’язування певного стилю життя, 

поведінки, цінностей, товарів, послуг та інших продуктів. Людина 

віддалилася не тільки від себе, а й від своїх витоків, національ-

ної культури. Це відбувається не без допомоги засобів масової 

інформації, інтернет-мережі та реклами. Тому на сьогоднішній день 

вироблені цілком конкретні та дієві механізми, що уможливлюють 

маніпулювання свідомістю суспільства: використання міфів і архе-

типів у всіх творах масової культури та реклами, пропаганда позитив-

ного мислення і користування соціальними мережами. 

Отже, досліджувана проблема вирізняється глибиною, склад-

ністю, багатоаспектністю та розкриває широкі перспективи вивче-

ння міфологічного аспекту сучасної масової культури у полідисциплі-

нарному гуманітарному дискурсі. 
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Гойман Ольга. Мифологический аспект современной 

массовой культуры. Кратко рассмотрены вехи развития и форми-
рования массовой культуры, полисемантика интерпретации этого 
феномена. Представлены признаки массы и массового сознания. 
Определены мифологические приемы, используемые для распростра-
нения массовой культуры и ее продуктов.  

Ключевые слова: миф, мифологизация, массовое сознание, 
массовая культура, массы, идеология.  

 
Hoyman Olha. Mythological aspect of modern mass culture. 

The main stages of development and forming of mass culture, and 
also polysemantics of interpretation of this phenomenon are studied 
briefly in this work. The characteristics of mass consciousness are also 
provided in the article. Mythological methods, used to expand mass 
culture and its products, are defined in the paper.  

Key words: myth, mythologization, mass consciousness, mass 
culture, mass, ideology. 
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ЕКЗИСТЕНЦІАЛИ ЯК ФОРМИ 

КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ 

 
У статті до розгляду культурологічного мислення застосо-

вано концепцію Мартіна Гайдеґґера щодо розпізнання категорій 
та екзистенціалів. Стверджується, що визнання екзистенціалів як 
необхідних форм культурологічного мислення здатне обмежити 
об’єктну інтенцію мислення, яка загрожує культурології втратою 
свого предмета. 

Ключові слова: культурологічне мислення, об’єктне мислення, 
категорії, екзистенціали, культура, присутність. 

 
Постановка проблеми. Щодо концепту “культурологічне 

мислення” слід зауважити, що в емпіристській площині його зміст 

есплікується як мислення, яке використовується у царині культуро-

логії. Проте залишається невизначеним, що саме таке мислення 

робить власне “культурологічним”. Адже різноманітні типи мисле-

ння можуть бути задіяні під час культурологічних досліджень. 

Якщо брати теоретичний вимір проблеми, то культурологічне 

мислення можна визначити як інтелектуальну активність, такий 

спосіб руху та саморозгортання думки, який відповідає істотності 

свого “предмета”, що є логосом культури, – саме логосом, а не логіс-

тикою, словом, мовленням, думкою, – і саме культури як всезагаль-

ного історично зумовленого способу самопородження, збереження 

і відтворення людського в людині. Зрозуміло, що у такому разі 

культурологічне мислення постає як вияв, прояв і реалізація філо-

софського мислення, від якого відрізняється не своїми “механізмами”, 

а лише способом усвідомленої предметної інтенціональності. 

Відомо, що категорії є формами здійснення активності думки 

(Кант); вони є формами мислення, тотожними формам самого буття 

 
© Возняк Степан, 2014 
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(Аристотель, Геґель). Сучасну культурологію важко запідозрити 

у надмірній увазі до категоріального каркасу як своєї науки, так 

і форм руху мислення, яке здійснюється в цій науці, хоча пошуки 

адекватних методологій вельми інтенсивні. Чи сучасна культурологія 

просто використовує наявні у звичайному уявленні логічні категорії 

(так само, як і специфічні для цієї предметної сфери категоріальні 

“вузли”), чи доводить їх до розуміння, поняття та працює з ними 

свідомо, на рівні історично розвиненої філософсько-рефлексивної 

культури? Інакше кажучи, наскільки сама культурологія свої 

теоретичні засоби застосовує культурно? До речі, подібні питання 

вкрай гостро стоять перед кожною наукою.   

Постановка питання про екзистенціали як форми мислення 

(у культурології) може видатися парадоксальною, адже вони стосу-

ються людської екзистенції, а форми мислення – це суто логічний 

аспект проблеми. Ось тут варто звернутися до Мартіна Гайдеґ-

ґера, який проводить розпізнання категорій та екзистенціалів.  

Гайдеґґер у тлумаченні мислення виступає проти розведення 

чуттєвого, що пов’язане з переживаннями, і раціонального, менталь-

ного. Його принциповий поворот у тлумаченні мислення – зверне-

ння на емоційно-екзистенціальне, а точніше – введення
1
 цього у 

мислення як його необхідного виміру, необхідного способу руху 

та існування його істотності. Як слушно зазначає П. Гайденко, 

Гайдеґґер, подібно до М. Шелера, виходить із первинності емоційно-

практично-діяльного відношення людини до світу [3, 370]. Гайдеґґер 

уводить екзистенціали як внутрішні виміри сутнісного мислення, 

які відрізняє від категорій.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про природу та 

зміст екзистенціалів висвітлено у працях А. Гагаріна, П. Гайденко, 

О. Новикової, Ю.А. Разіна, К. Фрумкіна Н. Хамітова та ін. А. Гага-

рін визначає екзистенціали як способи людського існування, сили, 

що конституюють “Я” людини, смисложиттєві основи буттювання 

людини, форми можливого прояву онтичної реальності для люд-

ського буття [2, 9]. А К. Фрумкін пише: “Екзистенціал – буттєва 

риса присутності, елемент екзистенціальності, одержаний із аналізу 

екзистенції. Протилежність – категорія, яка відноситься до наяв-

                                                           
1
 Подібно до того, як Геґель свого часу метафізику ввів у логіку і розробив 

культуру мислення метафізичних реалій (тобто діалектику).  
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ності так само, як екзистенціал до екзистенції” [8]. П. Гайденко 

вважає, що екзистенціали виражають модуси буття світу в його 

нерозривному зв’язку з буттям людської свідомості, або, що те ж 

саме, модуси людського існування у його злитості з життєвим світом 

[4, 420]. В. Окороков стверджує  гайдеґґерівська фундаментальна 

онтологія, “переформовуючи фундаментальні «сутності», водночас 

перебудовує саме мислення; а екзистенціали: жах, страх, турбота 

та ін. – є тими самими структурами (параметрами), через які буття 

вторгається в «істотність» свідомості і пронизує її онтологічно” 

[5, 215]. Гайдеґґер сховав “сутність в «екзистенціали» і одержав 

їх як межу існування та смислу буття” [5, 151]. В. Окороков при-

пускає, що екзистенціали, які не піддаються умоглядному дослідже-

нню, можуть бути описані у “квантовій теорії свідомості” [5, 70 – 71]. 

Проте роль екзистенціалів у культурологічному мисленні 

ще не була предметом дослідження. 

Мета статті – обґрунтування ідеї, що екзистенціали є 

необхідними формами культурологічного мислення.  

Філософ Мартін Гайдеґґер називає екзистенціали “буттєвими 

рисами присутності” і стверджує, що “їх потрібно чітко відділяти 

від буттєвих рис неприсутньосумірного сущого, які ми йменуємо 

категоріями” [9, 44]. “Присутність” – переклад В. Бібіхіним гайдеґґерів-

ського терміна “Dasein” – буквально “ось-буття”. Dasein позначає 

специфічно людський спосіб буття, єдиний вид сущого, де буття 

відкрите самому собі як саме буття, а не суще. 

У праці “Буття і час” німецький філософ розрізнює категорії 

та екзистенціали: “...ми називаємо буттєві риси присутності екзистен-

ціалами. Їх потрібно чітко відділяти від буттєвих рис неприсутньо-

сумірного сущого, які ми йменуємо категоріями. Цей вираз береться 

і фіксується в його первинному онтологічному значенні. Антична 

онтологія має взірцевим ґрунтом свого тлумачення буття внутрішньо-

світове зустрічне суще. Способом доступу до нього вважається 

νοειν, відповідно λογος. Суще зустрічне у них. Але буття цього 

сущого має піддаватися схопленню у якомусь особливому λεγειν 

(с-казуванні), щоб це буття заздалегідь стало зрозумілим як те, 

що воно є і у всякому сущому вже є. Це завжди таке попереднє 

звернення до буття в обговоренні (рос. – об-суждении) (λογος) 

сущого є καθη-γορεισθαι. Слово значить: публічно звинуватити, 

виказати щось комусь напрями. В онтологічному застосуванні 
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термін означає: ніби виказати сущому напрями, що воно завжди 

вже є як суще, тобто дати для всіх його побачити у його бутті. 

Розглянуте і видиме у такому показуванні є καθηγοριαι. Вони 

охоплюють апріорні визначення сущого, по-різному відкритого 

для розгляду й обговорення в логосі. Екзистенціали та категорії 

суть дві основоможливості буттєвих рис. Суще, що відповідає їм, 

вимагає завжди різного способу первинного опитування: суще є 

хто (екзистенція) або що (наявність у найширшому смислі). Про 

взаємозв’язок цих двох модусів рис буття можна говорити тільки із 

вже проясненого горизонту буттєвого питання” [9, 44 – 45]. Отже, 

категорії фіксують риси такого сущого, яке не сумірне з Dasein, 

тобто ці риси притаманні й Dasein, але тією мірою, якою воно 

подібне на решту сущого і нічим істотним від неї не відрізняється. 

Оскільки категорії нездатні схопити саму істотність Dasein у 

його істині, то вони мають відношення лише до сущого, адже лише 

присутності (Dasein) доступне буття як таке. 

У праці “Європейський нігілізм” Гайдеґґер пише: “Категорії 

суть називання сущого, що виявляють, в аспекті того, то суще як 

таке за своїм влаштуванням є. Як такі називання категорії, власне, 

розпізнаються при осмисленні того, що мовчазно говориться за 

звичайного називання і обговорення сущого” [11, 85]. Отже, категорії 

мають відношення до сущого (і тільки до сущого); вони умонто-

вані у судження і на рівні розсудку (за Кантом) нерефлексивно 

просто застосовуються. Проте, на відміну від Канта, Гайдеґґер уважає, 

що категорії відповідають влаштуванню сущого. 

У праці “Про істотність і поняття φυσις” Гайдеґґера про 

категорій пише так: “Κατηγορια ми перекладаємо через поклик і, 

звісно, не охоплюємо таким чином усієї повноти грецького 

значення: καταγορευειν – на агорі (αγορα) у відкритому судовому 

розгляді комусь не на життя, а на смерть сказати, що він є «той, 

котрий...»; звідси і більш широке значення: щось закликати як те 

і те, та, проте, у цьому заклику і крізь нього покликане стає 

[поміщується] у загальнодоступне і відкрите, явне. Κατηγορια є 

іменуванням того, що є чимось: будинок, дерево, небо, море, 

тверде, червоне, здорове. Цей «термін», «категорія» – навпаки, 

має на увазі деяке покликання, що відмічає відмінне. <...> Те, що 

стоїть-в-собі («субстанція») – якісність («квалітет») і тому 

подібне роблять, проте, буття (істотність) сущого цілковито 
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відкритим. Категорії суть тому відмінно помічені, тобто такі, що 

несуть усяке звичне і щоденне призвання, κατηγορια, в особливо 

підкресленому смислі. «Категорії» є основою, тих щоденних 

покликів, які оформляються у висловлювання, «судження»; тому 

і можуть бути ці категорії знайдені, своєю чергою, під проводом 

висловлювання, того, що зветься λογος; ось чому Кант змушений 

був таблицю категорій «виводити» з таблиці суджень; ось чому 

пізнання категорії як визначень буття сущого, так звана мета-

фізика, є в деякому сутнісному смислі пізнанням цього логосу, тобто 

«логікою»; тому метафізика утримує ім’я логіки там, де вона при-

ходить до повного (можливого для неї) усвідомлення самої себе, у 

Геґеля” [12, 133]. 

Проте, як нам здається, Гайдеґґер тлумачить природу кате-

горій у аристотелівсько-кантівському розумінні і чомусь обходить 

геґелівський підхід щодо цієї проблеми. Адже за Геґелем, категорії 

постають як форми змістовної тотожності мислення і буття, тому 

саме у річищі категоріального складу мислення, що розгортає 

себе, буття приходить до свого усвідомлення. Саме у цьому випадку 

долається суб’єкт-об’єктна дихотомія. Правда, П. Гайденко ствер-

джує, що, згідно з Гайдеґґером, категорії, незалежно від того, чи 

вони розуміються онтологічно чи гносеологічно, передбачають 

за своєю природою розділення сущого на суб’єкт й об’єкт і тому 

нездатні ухопити того первісно нерозчленованого цілого, з якого 

виходить екзистенціальна онтологія німецького мислителя. А для 

осягнення цієї цілісності необхідно створити нові засоби, поняття 

особливого роду – екзистенціали [4, 420]. У цьому пункті з П. Гайден-

ком можна було б і посперечатися, оскільки “поняття особливого 

роду” (екзистенціали) не Гайдеґґер “створює”, а відкриває їх у товщі 

людського способу буття. 

За Гайдеґґером, не категорії одразу розчленовують світ на 

суб’єкт і об’єкт, – це є особливістю новоєвропейської менталь-

ності, коли наука саме як дослідження інституалізується та спеціа-

лізується [10, 266 – 269]. А за таких умов мислення перебуває у 

полоні представлення. За часів античності людина постає такою, 

що споглядається сущим. У новий час представляти значить: “наявне 

перед-поставляти уперед себе як дещо, що проти-стоїть, співвід-

носити його з собою, тобто з тим, хто представляє, і змушувати 

наявне вступати у такий зв’язок із собою як сферою, що задає 
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міру. Але, набуваючи образу сущого, людина ставить себе на 

сцену, тобто у відкрите коло усього, що взагалі і усе-відкрито пред-

ставляється. Тим самим людина покладає себе як сцену, на якій 

віднині зобов’язане пред-ставляти, репрезентувати себе суще, на 

якій суще зобов’язане ставати образом. Людина стає репрезентантом 

сущого як пред-метного” [10, 276 – 277], а тому представляти 

значить “ставити перед собою і для себе” [10, 277]. У представленні 

суще вже не при-сутнє, а проти-поставлене, тут не виявлення чогось, 

а ухоплення чогось для розрахунку, обчислення, забезпечення. 

Представлення не є вчуванням при-сутнього. Минула істотність 

мислення, стверджує Гайдеґґер, сформована за представленням і 

як його різновид. “Наш власний спосіб мислення живиться ще 

минулою істотністю мислення, представленням. Але ми ще не мис-

лимо, оскільки ще не досягнули власної для мислення істотності, 

на яку ми ще не втратили прав. Ми ж не перебуваємо у власному 

мисленні” [13, 116]. Панування мислення як представлення веде 

до зростання пустелі. Людський здоровий глузд постає лише як 

сплощений продукт того різновиду представлення, який дав змогу 

визріти епосі Просвіщення у XVIII ст. Його влада простягається 

й до нашого часу. У сучасній машинній цивілізації “способи оформ-

леного і готового представлення, що стають у їх механізмі все 

витонченішими, за-ставлюють те, що, власне, є. Це за-ставлення 

здійснюється не попутно, але із принципу тотально панівного способу 

представлення. Цей спосіб представлення, що за-ставлює, здоровий 

людський розсудок завжди має на своєму боці” [13, 128]. Спосіб 

представлення, за Гайдеґґером, має істотне відношення до по-

ставлення, яке характеризує сутність техніки. І тут виникає певний 

парадокс: представлення, за визначенням, має нам репрезентувати 

реальність, але воно здатне водночас і затуляти її від нас, точніше – 

затуляти не суще, а буття. З цього приводу слушно зауважує В. Візгін: 

“Поставлення за-ставлює просвіт буття, за-городжує його. Застав-

ляючи, тобто загороджуючи, світло буття (до речі, метафора світла – 

типова метафора для Марселя, але не для Гайдеґґера, хоча у нього і 

є вираз Lichtung), я включаю механізми заставлення як примусу. 

Отже, за-ставлюючи (загороджуючи), я з-мушую (примушую) (рос. – 

заставляю). Пануванням поставлення є «царство необхідності», 

несвободи. Світ примусу – світ заставленості, загородженості, затем-

нення і, до речі, забуття (буття). Такий світ є світом причинності, 
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необхідності. Йому протистоїть світ відкритості, просвіту, свободи” 

[1, 421]. Гайдеґґерівське сутнісне мислення, пов’язане із цим дру-

гим світом, є – іншим мисленням.  

Проте звичайне представлення і гадка завжди прагнуть зроби-

тися судом над мисленням. Гайдеґґерівські оцінки представлення у 

чомусь істотному збігаються з геґелівською критикою мислення 

як представлення і його протиставленням мисленню у поняттях 

(у суто геґелівському тлумаченні). На думку О. Погоняйла, Геґель 

у “Феноменології духу” виступає як перший критик усієї ново-

європейської парадигми, тобто горезвісного мислення, що пред-

ставляє. Таким чином, Геґель десубстанціалізує свідомість. Для 

свідомості, що представляє, представлене уявляється чимось відмін-

ним від свідомості, але у понятті ця відмінність опиняється всередині 

свідомості. За Геґелем, у дійсному мисленні предмет рухається 

не у представленнях або образах, а в поняттях, тобто в деякому 

розпізнаваному в-собі-бутті, яке безпосередньо для свідомості 

від неї ж не відрізняється [6, 787]. Проте для Гайдеґґгера геґелів-

ське спекулятивне мислення (у поняттях) є недостатнім, оскільки 

шлях спекулятивного (Геґель) й інтуїтивного (Гуссерль) мислення 

ще потребує просвіту, який доступний для проникання. А це вже 

завдання іншого мислення [14].  

Повертаємося до гайдеґґерівського тлумачення природи кате-

горій. Отже, з початку категорії виявляються в онтичному розділе-

нні сущого на класи, роди, розряди, і лише потім, як зазначає 

Ю.А. Разінов, упізнаються як онтологічні експліканти того, що у 

цьому розділенні уже сказалося. Категорії зрозумілі як такі назива-

ння, у яких суще виставлене на вид у своєму буттєвому влаштува-

нні. Виходячи з цього, метафізика робить рішуче охоплення і роз-

гортання сущого в усій повноті його складу, що охоплюється 

складом категорій. А це визначення відбувається як деяке “мовчазне 

називання”, яке невимовно присутнє у будь-якому повсякденному 

висловлюванні про світ. Категорії непримітно вбудовані у звичний 

перебіг наших думок і міркувань, що свідчить про те, що мета-

фізика приховано править світом. Філософські категорії є онтологіч-

ними предикатами сущого, несумірного з Dasein, за допомогою 

яких суще може бути наявно представлене як предмет. Оскільки 

категорії визначені як “основні слова метафізики”, то вони зберіга-

ють значення як важливі інструменти пізнання влаштування сущого 
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і тому не можуть бути однозначно списані в архів історії. Проте 

буття як таке не може бути охоплене складом категорій, тому що 

немає складу. У категоріях упущене питання про істину буття [7]. 

Ю.А. Разінов уважає, що проблема екзистенціалів є проблемою 

виявлення таких кристалізацій у досвіді некласичного мислення, 

що за своєю методологічною роллю могли бути зіставленими з кате-

горіями класичної філософії. Екзистенціали в онтології Гайдеґґера 

відіграють таку ж роль, що категорії в межах класичної онтології, 

тобто є опорними основами мислення про буття. Категорії та 

екзистенціали визнаються Гайдеґґером фундаментальними одини-

цями онтології, на основі яких реалізується можливість побудови 

двох її типів: на основі категоріального аналізу – класичного типу, 

на основі екзистенціально-феноменологічного аналізу – некласичного. 

Категорії та екзистенціали альтернативні один одному щодо можли-

востей “онтологічної предикації”, але, водночас, їх можна зіставляти 

за їхньою фундаментальністю, хоча вони і не рівні, оскільки за 

категоріальним мисленням виявляються більш первісні – екзистен-

ціальні основи [7]. Отже, за Ю.А. Разіновим, екзистенціали – це 

кристалізації фундаментального досвіду присутності (Dasein), її 

конститутивні моменти є структурами екзистенції як способу буття 

присутності. Dasein розімкнене до буття, що розімкнене, своєю 

чергою, у ньому. Тому екзистенціали, вважає Ю.А. Разінов, є спосо-

бами тримання такої подвійної розкритості присутності у просторі 

самого буття. “Екзистенціально-феноменологічний аналіз є таким 

аналізом присутності, що розуміє сам себе, у якому самовиявля-

ються структури її буття (її складність), і, водночас, явлений її 

простий смисл (її простота)” [7].  

Крізь екзистенціали проступає саме буття, оскільки вони 

є буттєвими рисами присутності (Dasein), а тільки Dasein відкритий 

буттю, яке у ньому і крізь нього відкривається. У категоріальному 

каркасі репрезентоване, нам постає тільки суще. Ось у чому була 

правда Канта щодо непізнаваності та недоступності нам речей-у-собі 

(у раціоналістично-науковій установці). 

Можна погодитися з Ю.А. Разіновим, що у Гайдеґґера залиша-

ється не проясненим питання про методологічний статус екзистен-

ціалів та екзистенціальних понять як базових одиниць аналітики. 

Автор відмінність між цими поняттями характеризує як відмінність 

дорефлексивного та рефлексивного рівнів (за аналогією з катего-
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ріями – як “основними словами” і “основними поняттями” мета-

фізики). Екзистенціальний аналіз зосереджений на розкритті “завжди 

своїх” буттєвих здатностей присутності, що ніколи не можуть бути 

даними наявно, а завжди розкриваються як буттєві можливості, 

поновлення яких присутність завжди бере на себе сама. Проте з 

наступним твердженням Ю.А. Разінова погодитися важко. Він 

стверджує: екзистенціали (на відміну від категорій) не є родами 

буття, бо кожен із них сам являє простий смисл буття, розкриваючи 

при цьому смисл іншого екзистенціала, а категорії залишаються 

непроникливими одна для одної характеристиками сущого [7]. 

Проте, як відомо, у геґелівській логіці категорії взаємно пронизують 

одна одну, кожна наступна містить у собі та розкриває попередню 

(сутність – істина буття, становлення – істина буття і ніщо і т. д.). 

Щодо розпізнання екзистенціалів і феноменів, які Гайдеґґер ототож-

нює, Ю.А. Разінов має рацію, стверджуючи разом із В. Конєвим, що 

екзистенціали є “вибудованими феноменами”: наприклад, у конститу-

тивах “буття-в”, “люди”, “розташування”, “розуміння”, “мовлення” 

вибудовується висхідний для аналізу присутності цілісний феномен 

“Буття-у-світі”. Складність полягає в тому, що у цьому “беруть 

участь” і інші “вибудовані феномени”, які не визначаються як 

екзистенціали (світ, підручність, знак тощо) [7].  

У праці “Буття і час” Гайдеґґер аналізує такі екзистенціали, 

як “буття-у-світі”, “буття-з-іншими”, “буття-до-смерті”, “страх”, 

“рішучість”, “турбота” та ін. А у лекціях “Що зветься мисленням?” 

він розглядає “пам’ять” і “вдячність” (правда, не називаючи їх 

“екзистенціалами”) як необхідні виміри сутнісного мислення. Пам’ять 

Гайдеґґер інтерпретує не як деякий суто психологічний феномен, а 

екзистенціальний, що неодмінно належить справжньому мисленню. 

Пам’ять – це зібраність мислення. У чому? У тому, що нас зберігає, 

оскільки воно нами помислене. Мислиме потребує пам’яті. “Мисли-

мому і його мислям, до «gedanc», належить вдячність (Dank). Але, 

можливо, ці співзвуччя слів «мислення» з пам’яттю і вдячністю 

є лише поверховою та штучною вигадкою” [13, 158]. Пам’ять – це 

цілісність духу як постійна внутрішня зібраність у тому, “що сут-

нісно звернене до усякої чуттєвості”. Це – єдність завжди власної 

при-сутності. Пам’ять означає те ж саме, що молитва, по-минання: 

перебування, яке не відпускає. “Як у такий спосіб зрозуміла пам’ять 

Gedanc є також і те, що іменується словом «вдячність» («Dank»). 
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У вдячності дух пригадує (gedenkt) те, що він має і те, що він є. 

Пригадуючи так, і тому в пам’яті дух примислює себе до Того, чому 

він належить. Він мислить себе таким, що слухає, не у смислі 

простого підкорення, а таким, що слухає, у смислі молитви. Висхідна 

вдячність – це вдячність собі. Тільки у ній і лише з неї слідує те 

мислення, яке ми знаємо як нагороду і плату у хорошому і поганому 

смислі” [13, 151]. Gedanc означає: душа (Gemüt), серце, глиб душі, 

те найбільш внутрішнє людини, що простягається далі за все назовні 

та досягає межі у найвіддаленішому, а тому це не є якесь “внутрішнє 

мислення”. “Gedanc, глиб серця, є сукупністю всього того, що нас 

торкає, зворушує, нам по душі – нам, оскільки ми є як люди” [13, 

250]. Отже, Гайдеґґер стверджує, що сутнісне мислення є такою 

сукупністю людської істотності, що думка йде не від інтелекту, а 

з глибин серця, від імені усієї нашої істоти в її істотності. 

Не мислення “дякує”, а саме справжнє мислення і є най-

більшою вдячністю. А найбільшою невдячністю, мабуть, – необду-

маність. Чиста вдячність – на відміну від компенсації, відшкоду-

вання, подарунку і т. п. – те, що ми мислимо. Гайдеґґер пише: “Ми 

примислюємо від себе тому, що закликає мислити, своє дане для 

мислення. Але це існуюче для мислення не є дещо, що ми лише 

зі свого боку вносимо і приносимо, щоб зробити тим самим дар 

у відповідь. Коли ми думаємо про те, що закликає нас мислити, ми 

пригадуємо тим самим про те, що саме те, що закликає мислити, 

дає нам для мислення. Цей спогад, який як мислення є справжньою 

вдячністю, потрібен для того, щоб дякувати, а не віддавати взамін і 

відпрацьовувати. Таке дякування – не відшкодування, а відкритість 

назустріч. Тільки ця відкритість назустріч дає нам можливість 

зберегти у своїй сутності те, що первісно дається для мислі” [13, 

252 – 253]. Ось чому мислення є благодарінням. Прекрасне, благо-

датне мають бути внутрішнім виміром мислення, його дорогою, 

способом розгортання; без цього мислення зсихається до ratio. 

“Якби мислення могло те, що в усякий час дається для думки, 

приводити його у власну сутність, то воно стало б найвищою вдяч-

ністю смертних. Це мислення супроводжувало б те, що закликає 

мислити його власну усамітненість, яка ховає те, що закликає 

мислити, непошкодженим у його гідне запитування поле. Ніхто з 

нас не зважиться здійснити таке мислення навіть у віддаленому 

наближенні або хоча б розіграти його прелюдію. Якщо це так недо-
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сяжно високо, то підготовка до нього, навпаки, цілком можлива” 

[13, 253]. Бачимо, що мислити, за Гайдеґґером, – це приводити 

існуюче для думки у власну сутність, а не просто аналізувати, 

досліджувати, вираховувати. 

Отже, екзистенціали, згідно з гайдеґґерівською концепцією 

мислення, повинні ставати своєрідними “категоріями”, тобто фор-

мами сутнісного мислення. На нашу думку, Гайдеґґер пропонує 

не просто мислити про екзистенціали, а мислити екзистен-

ціалами. Саме за таких умов можливе, за Гайдеґґером, “виховання” 

мислення, перехід до іншого мислення, у якому неприхованість 

мислиться як просвіт, який тільки надає буття і суще, їх присут-

ність один з одним і заради одне одного. “Спокійне серце просвіту є 

місцем тиші, з якого виникає щось на кшталт можливості буття і 

мислення та буття, тобто присутності і сприйняття. У цій зв’язаності 

взасадничується можлива вимога обов’язковості мислення” [14]. 

Що означає мислити екзистенціалами? Мислити – це передусім 

входити у ситуацію мислення. Для такого входження, своєю чергою, 

треба увійти у ситуацію пам’яті та вдячності (а не просто пам’ятати 

та дякувати), увійти у глиб душі та серця. І при цьому жодним 

чином не абстрагуватися від ситуацій “буття-у-світі”, “буття-з-

іншими”, “турботи” тощо.  

Гайдеґґерівське розпізнання категорій та екзистенціалів має 

серйозне методологічне значення для культурології. Адже відмін-

ність між ними стосується різних родів сущого. “Суще, що від-

повідає їм, вимагає завжди різного способу первинного опитування: 

суще є хто (екзистенція) або що (наявність у найширшому смислі)” 

[9, 45]. Зрозуміло, що культурологія першочергово має справу з 

“хто”, людським способом буття, тим світом, де живуть, спілку-

ються, виробляючи форми свого існування, і помирають люди як 

творці та витвори культури, і лише у такому контексті – з “що”, 

простою наявністю артефактів, крізь які так чи так виступає транс-

цендентальне “хто”. Спосіб мислення суб’єктної реальності, якою, 

безперечно, постає культура, істотно відмінний від того мислення, 

що охоплює речі, об’єкти, процеси. Об’єктне мислення має відігра-

вати у культурології другорядну роль і не покривати все її тематичне 

поле, інакше культурологія просто втратить свій предмет настільки, 

що навіть і не відчує своєї втрати. 
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Ось чому екзистенціали є формою здійснення культуро-

логічної думки. Гайдеґґер шукає такого мислення, яке б ані на йоту, 

ані на мить не залишало світ без людини, не виносило б її “за 

дужки”. Щоб мислення бачило світ людиною в усій повноті її онто-

логічної присутності та сукупності її духу, вчувалося в істотність 

цілісності світу як у власну істотність, істотність власного. А заради 

цього треба мислити не тільки категоріями, але й екзистенціалами.  

Мислити не про екзистенціали, а мислити екзистенціалами 

(тобто екзистенціально мислити) означає здійснювати рух думки 

у формах людської присутності, доводячи їх до самопрозорості, 

виводячи з потаємності і водночас зберігаючи їх прихованість від 

занадто допитливого погляду корисливості. Мислити екзистен-

ціалами означає охоплювати (обіймати) буття такою думкою, що 

структурована відповідно до досвіду присутності. Входити думкою 

у присутність (людський спосіб буття) її артикульованим досвідом, 

тобто прикладати до свого предмета не зовнішню мірку (метод), 

а його власну форму здійснення і розгортання. Його власну – як свою 

власну, як властивість суб’єкта такого мислення. І тоді предмет 

мислення – людське буття в його істотності (а хіба не це є 

предметом культурології?) – розкривається мисленню і в мисленні у 

своїй неприхованості, істинності, правді.  

Коли ж ми шматуємо (тобто піддаємо “дослідженню”, 

аналізу) цей “предмет” засобами об’єктного мислення, його люд-

ський вимір неодмінно розчиняється: перед нами лише суще, 

об’єкти серед решти об’єктів зі своїми рисами, закономірностями, 

функціями. Усе є, окрім одного: людини та її буття. Останнє для 

об’єктного мислення назавжди залишається “річчю-в-собі”, що блис-

куче показав і довів Імануїл Кант.  

Висновки. Отже, утвердження екзистенціалів як форм культу-

рологічного мислення дає можливість долати надмірну захопленість 

об’єктним мисленням і вводити культурологію у такий “режим 

роботи”, який адекватний її глибинній сутності. 
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Возняк Степан. Экзистенциалы как формы культоро-
логического мышления. В статье к рассмотрению культуро-
логического мышления применена концепция Мартина Хайдеггера 
относительно различения категорий и экзистенциалов. Утвержда-
ется, что признание экзистенциалов необходимыми формами культу-

http://nounivers.narod.ru/pub/h_voc.htm
http://vox-journal.org/html/issues/vox5/83
http://vox-journal.org/html/issues/vox5/83


ЕКЗИСТЕНЦІАЛИ ЯК ФОРМИ…  79 

рологического мышления способно ограничить объектную интен-
цию мышления, угрожающую культурологи утратой своего предмета. 

Ключевые слова: культурологическое мышление, объектное 
мышление, категории, экзистенциалы, культура, присутствие. 

 
Voznyak Stephan. Eexistentials as forms of culturological 

thinking. In this article it is applied the concept of recognition of 
categories and existentials of Martin Heidegger to consider cultural 
thinking. It is stated that recognition of existentials as necessary forms of 
cultural thinking can limit object intention of thinking that threatens 
the loss of subject of culturology. 

Key words: cultural thinking, object thinking, categories, 
existentials, culture, presence. 
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THEOS І SOPHIA ВОЛ. СОЛОВЙОВА: 

СПРОБА АНАЛІЗУ “ВІЛЬНОЇ ТЕОСОФІЇ” 

 
У статті досліджується поняття “теософія” в історії 

російської релігійної філософської думки та його значення для 
концепції В. Соловйова. Актуальним сьогодні є дослідження цього 
поняття у зв’язку із сучасними пошуками шляхів духовного вдоскона-
лення, а також через неоднозначність цього терміна, який по-
різному трактують, а інколи протиставляють християнству, 
антропософії, природі людини. 

 
Ключові слова: “теософія”, “цілісне знання”, благо, істина, 

добро, пізнання, Бог, мудрість, Вол. Соловйов. 
 

Постановка проблеми. Теософія сьогодні обросла певними 

міфами та часто вживається як термін, що “вульгаризує” релігію, 

спрощує її та певним чином дискредитує. Це пов’язано з появою 

вчення О. Блаватської, яке ще за життя авторки отримало шквал 

суперечливих відгуків (не можемо не пригадати відому дискусію-

суперечку Всеволода та Володимира Соловйових із Оленою Блават-

ською, де кожен відстоював свій погляд). Але теософія як явище, 

течія все ж продовжує цікавити багатьох дослідників культури, 

релігієзнавців і філософів.  

Тому, на наш погляд, актуальним є зрозуміти “глибину” та 

первісне значення самого терміна. А для цього достатньо лише 

проаналізувати його складові: Бог і мудрість, теос і софія, їхня 

єдність (а можливо тотожність) має стати кінцевою метою. Саме 

таку єдність прагнув обґрунтувати у своєму вченні В. Соловйов. 

Російський мислитель, як відомо, прагнув повернути людині її 

“вкоріненість” у Бозі, природу, яка є неподільною із Вищою сутністю, 
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намагався науково обґрунтувати цей зв’язок. І саме так народи-

лася його теорія цілісності. А що може бути важливішим за цілісність, 

гармонійність, єднання людини з Абсолютом? Уважаємо, відповідь 

очевидна. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про суть теософії 

писали практично усі класики російської філософської думки: 

М. Бердяєв [3, 4], С. Булгаков [5], Б. Вишеславцев, В. Зеньков-

ський, І. Ільїн, О. Лосєв [7], М. Лосський [8] (і заради справедливості 

треба зауважити, що відгуки їхні були не на користь теософії). Також 

у питаннях природи та змісту теософії намагалися розібратися 

М. Бахтін, А. Кураєв, О. Мандельштам [9], Г. Флоровський, 

о. П. Флоренський. Надзвичайно цікаво про теософію висловлю-

вався прот. О. Мень [10]. В українській філософській думці – дос-

лідження М. Смоляги, зокрема “Вільна теософія В. Соловйова: 

пошуки гносеологічного синтезу у східнослов’янській філософ-

ській думці” [10]  

Про теософію В. Соловйова написано та сказано чимало. 

Адже теософія – це таке вчення про божество, яке базується на 

суб’єктивному містичному досвіді, але, на відміну від чистої містики, 

прагне викласти цей досвід у вигляді системи. Саме це і сталося 

із російським мислителем: він пережив досвід “живої зустрічі із 

Софією”, а потім намагався побудувати логічно обґрунтовану 

цілісну систему знань, які б поєднали усі сфери життя людини. 

Коли теософія розуміється в широкому сенсі, то вона охоплює 

гностицизм, неоплатонізм, каббалу, герметизм, розенкрейцерство. 

Але ще частіше використовується вузьке значення: тоді теософією 

називаються містичні теорії XVI – XVIII ст., які, як правило, 

перебували за межами певної конфесії та церковної християнської 

традиції загалом. Це теорії Якоба Беме, Парацельса, Л.К. де Сен-

Мартена, Емануеля Сведенборга, Фрідріха Етінгера, Сен-Жермена. 

Багато теософів припускали, що теософія охоплює не тільки містич-

ний досвід споглядання Божества, а й розкриття таємниць зовнішньої 

природи та здійснення чудес (тауматургію). Сучасна теософічна 

течія виникла в Європі у ХІХ ст., у час панування позитивізму. 

Як влучно зауважує М. Бердяєв: “Коли забула людина про давню 

релігійну мудрість і відірвалася від священних переказів. Покинутій 

людині почало здаватися, що за нею зяюча порожнеча, що вона 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B1_%D0%91%D0%B5%D0%BC%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%97%D0%BB_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%80%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%85_%D0%95%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD
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нічого не отримала у спадщину та все має здобувати власною 

важкою працею” [3, 1].  

У філософії Фрідріха Шеллінга термін “теософія” позначав 

синтез містичного богопізнання та раціональної філософії. Тео-

софії він протиставляв “теософізм” – вид містицизму, що охоплює 

можливість наукового пізнання. І саме під впливом Шеллінга, в 

системі Володимира Соловйова з’являється термін “вільна теософія”, 

що є цілісним знанням – вищим синтезом раціонального й емпірич-

ного знання з містичним.  

Так, Соловйов уважав досягнення бажаної цілісності знання, 

виходячи з будь-якої вихідної системи поглядів: науки, філософії 

чи богослов’я. Для нього “вільна теософія” залишається філософією 

у її вищому “бажаному” стані. Вільна теософія, або цілісне знання, 

не є одним із напрямів або типів філософії, а має репрезенту-

вати вищий стан усієї філософії як у внутрішньому синтезі трьох 

головних напрямів – містицизму, раціоналізму, емпіризму. 

Розглядаючи питання про цілісне знання у Соловйова, В. Аку-

лінін зупиняється на термінологічному боці питання. Вчений заува-

жує  якщо у слові “філософія” його складова “софія” постає як імен-

ник (мудрість), то слово “теософія” позначає власне ім’я (Премудрість 

Божа, вона ж – Софія). Тобто, якщо філософія – любов до мудрості, 

то теософія – та ж мудрість, але вища, “Божа”, що прирівнюється 

лише до повної сукупності “мудростей” (науки, філософії, теології). 

А визначення теософії як “вільної” мало підкреслити невимушену 

єдність “мудростей”, їхній органічний синтез, що відповідає прояву 

мудрості Бога [1, 53].  

А все тому, що для слов’янського світогляду центральною 

є ідея творчого перетворення дійсності, а саме перетворення 

через дію, акт. І для В. Соловйова неприпустимим є знання, що 

відокремлене від вищих завдань життя, та мистецтво, яке займає 

щодо життя лише споглядальну позицію.  

У розумному пізнанні ми “знаходимо лише відображення 

всесвітньої ідеї, а не дійсну присутність її в тому, хто пізнає і у тому, 

що пізнається” [2, 88]. Для своєї справжньої реалізації, добро та 

істина “повинні стати творчою силою в суб’єкті, що перетворює, 

змінює, а не лише відображає дійсність. Як у фізичному світі світло 

перетворюється в життя, стає організуючим началом рослин і тварин, 

щоб не відображатися лише від тіл, а втілюватися у них, так і 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%85_%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B9%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80&action=edit&redlink=1
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світло розуму не може обмежуватися одним лише пізнанням, а 

повинно художньо втілювати усвідомлений сенс життя … у новій 

дійсності” [2, 88].  

Тобто істина і добро набувають свого значення лише об’єдну-

ючись у практичному житті, зокрема в моральній діяльності. Знання 

має значення лише тоді, коли не відокремлюється від вищого 

завдання життя, що полягає у перетворенні дійсності. Так само і 

мистецтво не може задовольнитися тією красою, яку знаходить і 

бачить у природі, що у своєму існування не залежить від волі та 

діяльності художника. Для художника краса природи “є лише тільки 

покривалом, що накинуте на зле життя, а не перетворенням цього 

життя. Тому людина з її розумною свідомістю має бути не лише 

метою природного процесу, але і засобом для більш глибокої і 

повної дії на природу з боку ідеального начала” [11, 76]. 

Будучи необхідною та невід’ємною частиною моральної 

діяльності людини, мистецтво є не лише спогляданням життя. 

Світ моральний “за своєю суттєвою якістю вже відразу передує 

мистецтву не лише як предмет споглядальної уваги, а й як предмет 

життєвого рішення, бо він по суті своїй є світ не лише розрізне-

ння, але й протиборства. Крива та пряма лінії відрізняються, та 

не борються між собою; добро та зло, правда і лукавство не зупиня-

ються на теоретичній відмінності, а за необхідності вступають у 

діяльну боротьбу: це для них абсолютно суттєво” [11, 76]. 

Навіть тоді, коли естетики, теоретики мистецтва відстоюють 

свій погляд на мистецтво як на чисте споглядання, їх діяльність 

вступає у суперечність з їхніми теоретичними переконаннями. Так, 

критики, які вважають, що завданням поета є лише споглядання, 

і самі певною мірою причетні до такого споглядання, адже вони 

“не обмежуються лише ним одним (спогляданням), – вони діють, 

пишуть, друкують для розповсюдження своєї теорії, і роблять це 

не на противагу, а через своє – дійсне чи уявне – вище покликання” 

[11, 76]. 

Та через це теоретичне пізнання зовсім не зводиться до друго-

рядного, незначного елемента у філософії. Прагнення розвинути 

філософію як систему нового синтезу, який об’єднує практику з 

теорією, творчість із пізнанням, філософію з релігією, наукою та 

мистецтвом, ґрунтувалося у В.С. Соловйова на припущенні, що 
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теоретичне пізнання має не лише розчинитися у практичних завда-

ннях, а й віднайти своє місце в цілісній творчості життя.  

Це “вічне” питання про співвідношення теорії та практики 

відображене у “Критиці відсторонених начал” В.С. Соловйова. На 

відміну від звичної побудови філософських трактатів, викладання 

етики, практичної частини філософії переважає тут над викладом 

теорії пізнання. І вже ця послідовність частин твору підкреслює 

практичну орієнтацію філософії В.С. Соловйова. 

Однак теоретична філософія не втрачає свого значення. Вона 

залишається необхідною умовою єдиного цілісного знання. Діалек-

тика практичної філософії неодмінно приводить – як показує 

В.С. Соловйов – до філософії теоретичної. Адже справді: з визна-

нням мети як дійсної, необхідно пов’язане переконання у її здійсне-

нності. Та здійснення цієї мети залежить не від її внутрішньої гідності 

або бажаності, а від об’єктивних законів сущого, які становлять 

предмет не етики або практичної філософії, а теоретичної філософії, 

що належить до сфери чистого знання. У цій сфері має бути 

розв’язане питання про істинне буття істинного абсолютного порядку, 

на якому лише і може базуватися дійсна сила морального начала.  

Якщо для нової перебудованої синтетичної філософії завданням 

є відмова від відокремленого існування як самодостатньої й ізольо-

ваної сфери пізнання, то, з іншого боку, здійснення вищого практич-

ного завдання філософії має неодмінно бути впевненим у силі, 

самостійності, значенні розуму і теоретичному мисленні. І ця впевне-

ність, за В.С. Соловйовим, є найбільш суттєвим елементом філо-

софії. Адже не можна зробити щось справді величне у будь-якій 

сфері людської діяльності, якщо не має повної впевненості у тому, 

що саме ця сфера і є найважливіша, а діяльність у ній має самостійне 

та безмежне значення. Наприклад, для великих і довговічних творінь 

у сфері філософії передусім потрібно вірити у необмежену силу 

людського розуму та безмежну перевагу чистого мислення над 

іншими видами діяльності.  

Однак тут недостатньо однієї суб’єктивної передумови. Йдеться 

не лише про психологічні умови – віру в справжнє буття, істина 

якого була б здатна зумовити норми практичної діяльності. Тобто 

дослідження умов самої істинності та її критеріїв.  

Практична єдність істини, добра та краси здійснюється в 

“ідеальному” суспільстві – вільній або цілісній теократії. Соловйов 
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повертається до поняття “вільна теократія”, що побіжно згадується 

у “Читаннях про Боголюдство” і обґрунтовується детальніше у 

“Критиці відсторонених начал”, “Історії та майбутньому теократії”, 

і нарешті – у “Росії та вселенській Церкві”.  

Автор починає з відмінності між істинною та хибною тео-

кратією. Якщо божественне начало відсторонене від людського і 

природного, то у своїй безумовності воно знищує чи придушує всі 

чужі йому елементи. Саме таким є клерикалізм, притаманний, на 

думку В.С. Соловйова, західній католицькій церкві. Клерикалізм 

заперечує людський розум і свободу совісті, намагається примусово 

підпорядкувати собі громадянське та економічне суспільство, при-

ходить урешті до угоди, яка виражається у формулі “вільна церква у 

вільній державі”. Та церква, як Царство Боже, повинна обіймати 

собою все безумовно і в єдиному Царстві влада має бути лише 

одна. В істинній або вільній теократії божественному началу має 

належати верховне значення; мирські елементи мають вільно йому 

підпорядкуватися. У цій системі все у світі служить єдиному началу; 

існування частин виправдовується вільним підпорядкуванням цілому.  

Згадані праці В.С. Соловйова були у його творчості своєрід-

ним поверненням до філософської проблематики (після богослов-

ського етапу) із твердим переконанням у істинності християн-

ського світогляду. І ті проблеми, яких він торкався і раніше, роз-

глядає крізь призму християнства, показуючи та логічно обґрунто-

вуючи основні засади християнського світогляду. Це особливо 

стосується ідеї вільної теократії, куди він уводить такий елемент, як 

любов – центральне поняття християнської моралі. Саме на цьому 

принципі і має базуватися нове суспільство, у якому ставиться 

вимога, щоб “кожен був метою для всіх, і всі для кожного”, про-

голошується безумовна цінність людської особистості. Та безумов-

ного значення людині надається лише через внутрішній зв’язок 

зі всіма як носію всеєдності, а любов є виразом цього зв’язку. Однак 

любов нездійсненна ні в натуральному, ні в раціональному порядку. 

Любов – це жива й особиста сила, універсальний закон, і метою її 

може бути лише людина в Богові. В.С. Соловйов уважає, що в містич-

ному плані кожен із нас є деяка божественна ідея, і всі разом ми 

утворюємо живе тіло Боже, або безумовну любов. Люблячи ближ-

нього, ми реалізуємо в емпіричному те, що вже дане в божествен-

ному. За В.С. Соловйовим, людина як істота містить у собі (в 
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абсолютному) божественну ідею, тобто всеєдність, і здійснює цю 

ідею (в природному) за посередництвом розумної свободи в мате-

ріальній природі.   

Висновки. Отже, можемо ствердити, що у філософських 

побудовах Соловйова проект універсального релігійно-філософського 

синтезу пов’язаний із поняттям “вільна теософія” як новим типом 

філософствування. Під “вільної теософією” мається на увазі органіч-

ний синтез релігійно-містичного інтуїтивізму, класичної раціоналіс-

тичної метафізики і “позитивної науки” як основи для “надання змісту 

християнства відповідної розумної форми”. На думку Соловйова, 

синтетичність “вільної теософії” поширюється не лише на різні 

прояви європейської культури, а й на культурно-історичні спільноти. 

Так, фундаментальна онтологія “вільної теософії” – це багато-

рівневий синтез тріадичних побудов християнства і гностицизму, 

кабалістики і класичної метафізики XIX ст. А методологічно 

“вільна теософія” Соловйова може бути представлена як синтез 

ірраціонально-містичної інтуїції, що дає справжнє і безумовне знання, 

раціонально-логічне, оформлене системно-діалектичною схемою 

понять і концепцій, розуміння дійсності. У межах цього проекту 

особливе місце посідає принцип “цілісного знання”, що вводить рівно-

правність усіх шляхів пізнання, при домінантному значенні містич-

ного у плані сутнісного осягнення дійсності.  

Теософія Соловйова мислиться підставою софійного станов-

лення духовності як основного імпульсу соціально-культурного 

процесу. При цьому синтетична “вільна теософія” протиставля-

ється догматичній релігійності, традиційній теоретичній філософії 

(“вільна теософія” є “справою самого життя”, тоді як “абстрактна 

філософія” є лише “справою школи”). Досить показовим є факт, що 

наступні представники російської традиції всеєдності вже практично 

не використовують поняття теософії у цьому сенсі, вважаючи за 

краще говорити просто про релігійну філософію, християнську філо-

софію чи про релігійно-філософський синтез, підкреслюючи мотив 

поновлення християнства, виведення фундаментальних мотивів 

християнства на новий рівень, що характеризується конкретністю й 

екзистенційністю споглядання, замість глибокої символічності 

образів-конструктів традиційної теософії. 
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Бычковяк Елена. Theos и sophia Влад. Соловьева: попытка 

анализа “свободной теософии”. Исследуется понятие теософии 

в истории русской религиозной философской мысли и его значе-
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самого термина “теософия”, который так по-разному трактуют, а 
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даже самой природе человека. 
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Bychkovyak Olena. Theos and sophia of Vol. Solovyov: 

attempt to analyze free theosophy. The notion of theosophy in the 

history of Russian religious philosophical thought and its relevance 

to the concept V. Solovyov is studied in the article. Spotlight is now 
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which is so differently interpreted and sometimes even opposed to 

Christianity, anthroposophy, and even to the very nature of a human. 
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ПСИХІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РУСІ “NEW AGE” 

 
У статті осмислюється сутність культури “new age” в 

контексті трансформації людини, її якісного розвитку в сучасному 
суспільстві. З’ясовуються можливості культури “new age” у від-
творенні і розповсюдженні аутентичних практик трансформації 
особистості та механізмів їхньої адаптації й розвитку як резуль-
тат анонімної колективної творчості, що має певний евристичний 
потенціал. 

Ключові слова: культура “new age”, містичний досвід, 
культура психічної діяльності, аскетизм, харизма, мудрість 
натовпу.  

 

Постановка проблеми. Культура психічної діяльності, 

рефлексивні практики трансформації суб’єктивності донедавна були 

поширені тільки серед невеликих груп людей та організацій. У 

другій половині XX ст., унаслідок соціальних, культурних і психо-

логічних причин, вона отримує масове розповсюдження, а головним 

агентом поширення “практик себе” стають релігії “нового віку” 

(“New age”). 

Актуальність цього духовного феномену є очевидною, адже 

йдеться про духовне вдосконалення людини, розширення свідомості 

не лише на основі активного соціального життя, але і рефлексивних 

практик, особливої культури психічної діяльності. Людина, з погляду 

такої ідеології, не може довіряти невблаганній логіці соціально-

економічного розвитку. Логіка споживацького суспільства веде у 

безвихідь. Людина як барон Мюнхаузен має витягнути себе з трясо-

вини сучасного життя за допомогою духовного зростання, внутрішніх 

зусиль, основу яких становлять засоби наявних технік, практики 
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радикальної трансформації людини, що сформувалися в релігії 

та культурі упродовж історії людства. Тому “new age” це не стільки 

релігія, скільки загальний пафос нескінченної кількості об’єднань 

людей і культурних рухів, що прагнуть духовного розвитку людини. 

До “new age” ми відносимо клуби й організації, що практикують 

йогу в різноманітних її формах, інститути психічного розвитку, 

музику, яка “розширює свідомість” і будь-які інші соціальні та 

культурні спільноти аналогічного спрямування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню 

проблеми психічної діяльності присвячені праці М. Абаєва, Адо, 

М. Вебера [3], Големана [17], В. Семенцова. [9], Є. Торчінова [11], 

М. Фуко [12], С. Хоружего [14], в яких розглядається генетичний 

зв’язок культури психічної діяльності з релігійним містицизмом. 

У наукових розвідках В. Бойко [2], Ю. Рижова [8], В. Сіленко 

[12], Потера і Хіза [13] аналізується інтерпретація класичних технік 

трансформації особистості релігією “new age” та можливості викорис-

тання цих технік. 

Мета статті – аналіз сутності та реальних можливостей 

культури “new age” у контексті трансформації людини, її якісного 

розвитку в сучасному суспільстві.  

Рух “new age” виражає фундаментальні тенденції розвитку 

сучасної культури. На наш погляд, відчуття необхідності трансфор-

мації людини постає однією з головних проблем сучасного світо-

сприйняття. На цьому наголошує відомий російський сходознавець, 

спеціаліст з дослідження філософських традицій Давньої Індії 

Андрій Парібок: “Більше двох тисяч років тому в трьох цивіліза-

ційних регіонах Євразії, а саме у Греції, Індії та Китаї, були знайдені 

три різні способи забезпечення цивілізаційної єдності і відповідно 

до них варіанти людської досконалості. Усі три в останні десяти-

ліття вичерпують свій ресурс. Необхідні та доступні розробки нових 

типів людської повноти. Індивідууми, які не оволодіють ними, у 

майбутньому неминуче стануть матеріалом чужої діяльності, а не 

суб’єктами власної” [7]. Другою тенденцією сучасного суспільства є 

перехід від натурального до штучного. Розвиток культури психічної 

діяльності є необхідною частиною такого переходу [13]. Третьою 

особливістю сучасної епохи є постмодерністська техніка створення 

нового з набору старих “цитат”, без будь-якої обережності та пієтету 
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до контексту їх виникнення. Сучасні школи та інститути транс-

формації особистості ідеально вписуються у цю тенденцію [8]. 

Отже, “new age” є не периферійною чи маргінальною частиною 

потоку (сантани) сучасної культури. Це – елемент її main stream. 

Є низка ідей і цінностей, які є універсальними, а у межах “new 

age” їх прагнуть реалізувати на практиці. Йдеться про необхід-

ність якісної трансформації людини, її оновлення. Ми наголошуємо 

на тому, що для повноти людського життя недостатньо тільки 

зростання матеріального багатства, захищеності, якості життя, а 

необхідні особисті зусилля, “практики себе”, певна культура психіч-

ної і фізичної діяльності для реалізації досконалого життя. 

Необхідність цих практик пов’язана з ростом психічних 

навантажень на сучасну людину і одночасно гіподинамією, що 

ведуть до поширення хронічних тілесних і психічних захворювань, 

вилікувати які медикаментозно неможливо без зміни способу життя. 

Ще однією причиною поширення цих практик є зростання свободи 

і можливість вибудовувати не тільки зовнішнє середовище, але і 

свою психосоматику. Потреба в творчих, креативних людях змушує 

корпорації в робочій час своїх працівників включати різноманітні 

практики активізації людської суб’єктивності [10]. І, нарешті, з’явля-

ється певний соціальний прошарок у сфері послуг, орієнтований 

на задоволення нових потреб людей. Усе це веде до відтворення 

та розширення основних ідей і структур “new age”. Кількість прихиль-

ників “new age” постійно зростає, але вони не об’єднані жодною 

спільною метою й організацією, тому сумарний суспільний ефект 

їх наявності близький до нуля. Але практично в усіх організаціях 

і структурах, які пов’язані з “new age”, люди включені у практики 

“духовного розвитку” [8]. 

Будь-які масові явища мають видимі соціальні наслідки навіть 

тоді, коли вони не мають соціально-політичної каналізації. Розвиток 

“new age” веде до формування нового сегмента в секторі спожива-

ння. Це зали для занять йогою, медитацією, йогічний туризм, продаж, 

пов’язаних із цими практиками атрибутів: від килимків до чоток, 

бус, магічних предметів та ароматичних паличок. Але це лише 

зовнішній економічний аспект. У суспільстві, де все продається і 

купується, будь-який масовий рух залучається до комерційних 

відносин [13]. Але в русі “new age” головною є ідея, згідно з якою, 

масова трансформація свідомості людей фактом свого існування 



 ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНИХ НАУК. ВИПУСК 33. ФІЛОСОФІЯ 92 

має змінювати суспільство в напрямі його вдосконалення. На чому 

базується ця ідея? 

В основі руху за оновлення і трансформацію людини містяться 

технології й установки, що своїм епіцентром мають релігійний 

містичний досвід, який має формальні та змістовні універсальні 

характеристики. Вони певною мірою реалізуються не тільки у 

традиційних релігіях, а і сучасних рухах, що їх використовують.  

На думку М. Вебера, рефлексивна практика трансформації 

особистості в релігії формується в ідеальному типі містичного 

аскетизму. Він передбачає споглядальне відношення до дійсності. 

Людина у межах цього ідеального типу “є не знаряддям, а вмістили-

щем божественної волі” [3, 310]. Містика як ідеальний тип має 

наслідком “остаточний відхід від світу (споглядання, що уникає 

світу)” [3, 310]. Цей тип релігійного аскетизму, навпаки, перед-

бачає активну трансформацію світу на славу Божу і в ньому людина 

відчуває себе засобом реалізації божественної волі. Ці ідеальні 

типи є аскетами, для яких життя і діяльність є вправою, що має 

невблаганну об’єктивну логіку, і вони взяли на себе зобов’язання 

реалізувати її. Але у випадку активного аскетизму, людина в плані 

контролю й організації суб’єктивності обмежується переважно 

своїми пристрастями та бажаннями, які заважають ефективно діяти в 

соціальній реальності відповідно до релігійних і метафізичних 

цінностей. У випадку містичного аскетизму суб’єктивність є основ-

ним предметом дослідження і трансформації. Максимально ефектив-

ною така практика є за межами звичайного соціального життя. 

Чернець, пустельник, саньясин – варіанти ідеально визнаного або 

терпимого суспільством статусу для містичного аскетизму. “Як ми 

бачимо на прикладі Лао-цзи, типова поведінка містика знаходить 

своє вираження у специфічній смиренності, мінімальній діяльності, 

своєрідному релігійному інкогніто у світі: він доводить свою 

вибраність всупереч світу та власній діяльності у світі” [3, 310]. 

Об’єктом для релігійного містицизму, який необхідно транс-

формувати, постає не світ, а суб’єктивність людини. Тому він завжди 

охоплює певну картину суб’єктивного світу, формує “каталог” 

об’єктів (пристрастей, бажань, модусів волі й уваги), виходячи з 

якого створює схеми технологій трансформації особистості. За 

своєю природою релігійні практики містичного аскетизму тяжіють 

до досягнення святості, просвітлення, спасіння, радикального й 
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остаточного звільнення, виходу за межі добра, зла і людяності. У 

межах релігійного містицизму історично сформувалися універсальні 

техніки роботи з суб’єктивністю як об’єктом трансформації, онто-

логічні конструкції, цілі та цінності, які необхідні для такої транс-

формації. 

Релігії “нового віку”, незважаючи на відмінності між 

окремими течіями, спільним знаменником мають духовне вдоскона-

лення людини, “розширення свідомості” завдяки тих чи тих техно-

логій трансформації особистості. Майже всі ці технології давно 

були відкриті й реалізовані у межах релігійного містицизму. Релігій-

ний містицизм як певний “ідеальний тип” має свою логіку і структуру. 

У межах традиційного релігійного світогляду містицизм 

посідає своє законне місце. Чернецтво та практики трансформації 

особистості були визнані як елемент соціальної структури світу 

в буддизмі, індуїзмі, християнстві. У традиційному суспільстві 

трансцендентний вимір буття був особливо значущим і цінним. 

Усі врешті-решт мають шукати спасіння, звільнення, просвітлення, і 

якщо людина відмовлялася від світського життя на користь черне-

чого, то принципових заперечень для такого вибору не було. 

Ситуація змінюється принципово з розвитком антропоцентричного 

світогляду і визнанням соціально активної діяльності як необхідної 

форми, способу реалізації людської сутності. 

Уже протестантизм, через специфіку своєї інтерпретації 

відносин людини з богом, заперечував інститут чернецтва. Згідно з 

ученням протестантизму, монах – егоїст і соціальний паразит, 

який піклується тільки про власне спасінням, нічого не робить для 

поліпшення світу і прославлення Бога, і тому чернецтво не має 

права на існування. У відповідь на це звинувачення в ортодок-

сальному християнстві вносяться нові акценти в апологію чернецтва. 

Монах своєю аскетичною практикою, молитвою, загальною організа-

цією суб’єктивності не тільки спасається сам, але спасає і світ 

загалом. Цей аспект аскетичного життя яскраво виражений в 

афоризмі Серафима Саровського “Стяжи дух мирен, сам спасешься 

и тысячи вокруг тебя спасутся”. 

Ці ідеї поширенні і в культурі “new age”. Практики транс-

формації особистості корисні не тільки тим, що вони поліпшують 

можливості людини адаптуватися до сучасного світу, але і якість 

життя. Махаріши Махеш у другій половині XX ст. стверджував  
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якщо у світі буде один мільйон людей, які практикують транс-

цендентальну медитацію, то він радикально поліпшиться та перейде 

до якісно нового етапу свого розвитку. Аналогічні ідеї висловлю-

вали й інші гуру та наставники з пантеону “new age”. У перед-

мові до книги “Тибетська йога і секретні доктрини” Еванс-Вентц 

упевнено стверджував, що якби людство пішло шляхом вдоскона-

лення конкретних індивідів засобами йоги, а не шляхом розвитку 

“неорганічного тіла” матеріальної культури, люди могли б без-

посередньо спілкуватися на відстані (телепатія), миттєво пересуватися 

у просторі (телепортація), лікувати всі хвороби, не мати голоду 

та інші надзвичайні можливості. На його думку, можливість рухатися 

у цьому напрямі людство ще остаточно не втратило [16]. 

Прагматичні американці намагалися перевірити ці ідеї 

експериментально. Дослідники стверджують, що під час масових 

медитаційних практик, ретритів (період особистого чи групового 

усамітнення для духовної чи психологічної роботи над собою) 

рівень злочинності на конкретній території суттєво зменшувався 

і це є нібито підтвердженням безпосереднього впливу організованої 

суб’єктивності людей на ментальну структуру світу. З цим висновком 

погоджуються представники багатьох релігій як східних, так і 

західних.  

На думку багатьох сучасних дослідників, містичний досвід 

є генетичною основою релігії [11], [6], а його збереження і відтворе-

ння необхідним для відтворення релігії в її аутентичних формах. 

Містичний досвід існує тільки в уособленій формі як спосіб життя 

певної особистості або особистостей. Отже, для самозбереження 

релігії як соціального інституту з визначеними цілями і цінностями є 

необхідною трансляція певного ідеального типу особистості. Це 

не означає, що цей тип особистості обов’язково має бути прив’яза-

ний до певного соціального статусу і місця, на кшталт регуляр-

ного втілення духовної сутності (tulku), у майбутньому далай-ламі 

(Аволокітешвари), або настоятелях великих монастирів у Тибеті. 

Головне, щоб такі особистості, широко відомі або майже анонімні, 

час від часу з’являлися, маніфестуючи своїм явленням істинне при-

значення релігії та людини.  

Очікування таких особистостей, можливість їх народження та 

реалізації закладені в структурі способу життя, культивуванні релігій-

них еталонів та ідеалів досконалого життя, соціальних структурах і 
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статусах релігії, визнаних у суспільстві. Наприклад, наявність 

монастирів і законна можливість відмовитися від світського життя 

на користь чернечого, терпимість до юродивих, убогих Христа раді, 

регулярне читання Біблії, Четьї-Мінеї, певна есхатологічна налашто-

ваність суспільної свідомості. Ця або аналогічна соціальна та духовна 

інфраструктура працює як специфічний сепаратор і час від часу 

вибирає людей, які стають святими, пророками, старцями та ін. 

Кількість таких людей зумовлена культурними і соціальними 

особливостями, інтенсивністю, трагічністю соціального життя, 

соціальними зламами і трансформаціями. У кожній галузі людського 

життя геніїв не буває багато. Святі, пророки трапляються дуже 

рідко, але їх життя створює життєздатну ціннісну, культурну альтер-

нативу наявним ідеалам і еталонам.  

Перетворення звичайної людини на святу – таємничий процес, 

що перебуває за межами масових явищ і закономірностей та є 

явищем “сингулярним”. Свята людина фактом своєї присутності 

порушує принцип причинності та соціальної детермінації особистості. 

Такі трансформації вимагають самотності, виходу за межі буден-

ного життя. Визнаною суспільством формою відлюдництва є 

монастирське життя. У монастирі, ашрамі та інших місцях усаміт-

нення метою життя є досягнення святості, спасіння, просвітлення. 

У громадах обраних формуються правила поведінки, техніки 

організації суб’єктивності, необхідні для трансформації особистості 

в заданому напрямі, які з часом узгоджуються й отримають книж-

кову форму. Так виникла Філокалія (Добротолюбіє) та інші збірки 

християнської аскетики. Але ці тексти є “висококонтекстуальними”, 

їх адекватне сприйняття, використання неможливе у космополітич-

ному середовищі. Це означає, що робота з суб’єктивністю на базі 

християнських аскетичних технологій змістовно визначена, має 

чітко окреслене семантичне поле. Практично немає формальних 

технік незалежних від змісту.  

На Сході в буддизмі й індуїзмі, навпаки, була створена 

йога (індуська, буддійська), змістовне поле якої було обмежене 

правилами чистоти, ненасильства, правди, мінімалізації потреб, 

а трансформація особистості базувалася на універсальних формаль-

них техніках роботи з тілом, психікою, увагою. Якщо на Заході 

вдалося відірвати цифри, числа, фігури від тварин, товарів, храмів і 

розглянути в чистому вигляді, створивши теоретичне знання, то 
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на Сході вдалося виділити майже в чистому вигляді формальні 

універсальні технології трансформації суб’єктивності. Саме їх 

використовували ченці для досягнення святості, просвітлення, 

божественного життя. І сьогодні вони є популярними у багатьох 

країнах, зокрема і в русі “new age” [17]. 

Зрозуміло, що східні духовні практики попадають у інший 

соціокультурний контекст, де реальні потреби, можливості, цілі 

людей відрізняються від того, якими вони є на автохтонних теренах. 

Для того, щоб з’ясувати ці відмінності, ми спробуємо зафіксувати на 

феноменологічному рівні особливості організації суб’єктивності 

людини, яка досягла повноти реалізації. Ці особливості, інколи в 

ідеалізованій формі, представлені в агіографічній літературі як 

на Заході, так і Сході.  

Свята, просвітлена людина є такою тому, що в ній поєднано 

тимчасове, світське і вічне, священне, божественне, сакральне. 

Така людина перебуває на межі абсолютного та минущого. Вона 

не просто знає, а має у собі те, що ніколи не помирає. Це має цілу 

низку психологічних наслідків. Психіка звичайної людини протейна, 

детермінована безліччю обставин. Вона не має постійної емоційної 

та вольової атмосфери (аури). Ця атмосфера визначається синусоїдою 

виникнення культивування голоду, різноманітних бажань і їх 

задоволення. Чим крутіша синусоїда, тим інтенсивніше задоволення 

життям. Безпосередній вплив інтенсивності людської суб’єктив-

ності, як правило, дуже обмежений або нульовий тому, що вектори 

сил, бажань, свідомих і підсвідомих взаємно гасяться. Людина, яка 

має якусь яскраво виражену психічну домінанту і здатна заражати 

своїми ідеями інших людей, називається сьогодні харизматичною. 

Пророки, святі, просвітленні завжди – харизматики. Їхня 

суб’єктивність організована інакше, ніж у звичайної людини, вона 

через драматичні події трансформації живе за межами звичайних 

побутових, контекстуальних проблем. Її життя не визначається 

синусоїдою накопичення голоду й отримання насолоди від задово-

лення потреб. Через драматичну трансформацію, розв’язання мета-

фізичних проблем сенсу життя, народження і смерті тощо, її психіка, 

суб’єктивність випромінює на одній хвилі психічну емоційну 

енергію не радості, суму, насолоди, а блаженства та фундамен-

тального спокою. Напевно, ці якості суб’єктивності святого можна 
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описати й іншими термінами, але неможливо заперечувати їх 

наявність.  

В іконографії вона підкреслюється німбами, особливою 

аурою, яку випромінює тіло і дух святого. Отже, тіло стає носієм 

божественної енергії. Навіть мертве тіло святого має силу, стає 

мощами, об’єктом паломництва та поклоніння. Це має сенс навіть з 

погляду науки, яка завжди розглядала ритуали поклоніння мощам 

як прояв обскурантизму. 

Святих, реалізованих людей та їхній вплив можна спостері-

гати і у сучасному суспільстві. Віктор Бойко в своїй книзі описує 

наслідки спілкування індійської святої Матері Амританандамайї 

(Амми) з прихильниками йоги під час зустрічі в одному москов-

ському клубі. “Розпочався спонтанний контакт залу з Амританандою, 

питання – абсолютно порожні, очікування перекладу, уточнення, 

сміх і галас. Свята заразливо сміялася разом з усіма, проте амери-

канці поглядали на публіку з незрозумілим очікуванням. Хвилин 

через двадцять зал притих, щось змінилося, але ніхто не міг 

зрозуміти, в чому справа. Всі – я підкреслюю: одночасно всі, хто 

перебував у залі, відчули себе безпричинно щасливими, наче це був 

найкращий у житті день” [2, 60]. Такий стан тривав три доби.  

Як ми вже наголошували, святим, пророком, навіть людиною, 

яка має надзвичайні здібності, стати неможливо. Їх обирає шлях, 

екологічна ніша соціального і культурного життя. У традиційному 

суспільстві життя святих були втіленням, уособленням еталонних 

форм організації суб’єктивності людини. Їх не можна було осягнути 

свідомо і тоді, але вони визначали можливі напрями самореалізації 

людини. Не завжди очевидним є значення тих чи тих соціальних 

ідеалів, але їх руйнування завжди має зримі прояви. Достатньо згадати 

про наслідки руйнування комуністичних ідеалів у 90-ті рр. XX ст.  

Людина не може свідомо обрати собі долю святого, пророка, 

як кажуть “на роду не написано”, важливо те, що за це треба 

заплатити відмовою від більшості нормальних людських радощів, 

які прикрашають наше життя. Як правило, це – самотнє життя, 

життя-служіння. Зникають сексуальні бажання, що так лякало 

Розанова, інтерес до одягу, їжі, матеріального добробуту. В Індії 

деякі категорії святих ходили голими, що було безпосереднім виявом 

виходу за межі соціальних конвенцій і практик, які організовують 

наше життя. Такі істоти вже не зовсім люди, їх поведінка не 
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може оцінюватись відповідно до наявних соціальних конвенцій. 

Такі істоти імморальні, вони існують по той бік добра і зла.  

Сучасна людина навіть у мріях нездатна відмовитися від 

себе “любимого”. Поліпшити зовнішність, здоров’я, інтелектуальні 

здібності, сексуальну привабливість – прагнуть усі. Це відповідає, 

як влучно підмітив Гвардіні, установкам масового суспільства, де 

маленька людина з її потребами стає ідеалом і еталоном [4]. На 

відміну від цього, духовна революція – це важкі випробування, 

проходження через “смерть” і нове народження. Колись до індій-

ського святого Рамани Махарші прийшли люди, які його знали 

ще дитиною, і сказали, що його не впізнали. Вони спитали, а де 

ж той хлопець. І святий із сумирною усмішкою відповів, що його 

немає, він зник, помер. 

Зовні привабливими є описи нового народження, закінчення 

страждань і пошуків. Яскраво описав ситуацію духовного катарсису 

Ніцше: “Наступає одкровення, це означає, що раптово, з нечуваною 

впевненістю і в усіх подробицях людина бачить перед собою щось, 

що приголомшує її до глибини душі, перевертає душу. Думка 

спалахує, як блискавка, людина відчуває захоплення, цілком втрачає 

над собою владу. Тоді все чиниться без її волі, а між тим вся вона 

просякнута почуттям свободи” [15].  

Але сучасна людина не бажає відмовлятися від синусоїди 

накопичення голоду й отримання насолоди від його задоволення. 

Інколи виникає бажання отримати екстатичний досвід без необхід-

ної духовної інфраструктури та важких випробувань, наприклад, 

за рахунок хімії, гіпервентиляції чи інших засобів безпосередньої 

зміни режиму функціонування психіки. Але ця практика не від-

криває Реальність, Світ як тотальність, а лише приховані в звичай-

ному досвіді схеми роботи суб’єктивності. Людина бачить не те, 

що є, а те, що вона сама зробила. І тому, наголошує С. Хоружий, 

такі спроби “не можуть вводити у сферу містичного досвіду і мета-

антропологічної реальності; їх сфера – не події трансцендування, 

а лише «зсунуті» стани свідомості” [14, 59]. 

Незважаючи на особливості сучасної культури і потреби 

сучасної людини, інколи трапляються ті, які бажають піти шляхом 

духовної трансформації садхани відповідно до класичних рецептів. 

Ці рецепти містяться у книгах, отримують від “носіїв неземної 

мудрості”, що через ті чи ті причини духовного і матеріального 
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порядку гастролюють по всьому світу. І, звичайно, є бажаючі 

реалізувати їх на практиці. Можливості досягнути повноти духовної 

реалізації, “розширення свідомості” є ілюзорними як щодо мети, 

так і засобів. Описи трагедій людей, які стали на шлях духовної 

трансформації та приклали до цього значні зусилля, задокументо-

вані В. Бойко [2] та іншими дослідниками [6]. 

Практика духовної трансформації є важким випробуванням, 

а сьогодні – ще і дуже небезпечною, призводячи часто до трагічних 

результатів. Людська суб’єктивність є багатовимірною конструк-

цією, “інстальованою” у світі на багатьох рівнях. Частина цих 

“інсталяцій” узагалі не усвідомлюється і відбувається стихійно. 

Наприклад, ніхто достеменно не знає, як народжена дитина при-

власнює, інтеріоризує культуру та стає людиною. Це відбувається 

завжди і в будь-якому суспільстві. Якщо поруч із дитиною люди, 

які поводяться з нею як з людиною, включаючи її в мовне й 

емоційне середовище, то вона стає людиною. І тільки випадки 

Мауглі відкривають таємницю  сутність людини не лише у тілі 

немовля, але і за його межами, у просторі культури, яка реалізу-

ється у відносинах людей.  

Аналогічна ситуація з досягненням реалізації в містичних 

традиціях. Вона ще складніше. На цей шлях стає вже сформована 

людина і результат – абсолютно негарантований. Кажуть, що 

людина, яка стала на цей шлях, має себе зректися, вмерти в певному 

сенсі слова для того, щоб народитися новою. За цими метафорами 

ховається низка складних трансформацій, злом своєрідних свідомих 

і підсвідомих структур, через які людина “інстальована” у світ. 

Скажемо образно, руйнується частина “ендоскелету” людини. І 

для того, щоб витримати це випробування необхідний певним чином 

організований культурний “екзоскелет” у вигляді, наприклад, 

монастиря з його уставом і контролем з боку наставника, гуру, 

який бере на себе відповідальність за майбутнє неофіта. Коли процес 

успішно закінчується, культурний зміст інтеріорізується і тоді людині 

вже непотрібна зовнішня опора. Вона може жити і діяти без неї. 

Ілюстрація з християнства. “До одного самітника ісихаста прийшов 

хтось і каже йому: «Я дивуюся, отче, як ти перебуваєш постійно від-

далений від св. Церкви і поза богослужбовими зібраннями. Раб Божий 

сказав йому у відповідь: «Усі збори, служби та свята для того й 

існують, чоловіче, щоб нам очиститися від своїх гріхів і Бог оселився 
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в нас, як написано: «перебуватиму в них і буду в них ходити, і Ми 

прийдемо, Я і Отець, і створимо у нього обитель»…” [1, 59 – 60]. І 

якщо обитель вже є, то зовнішні ритуали і зібрання не є необхідними.  

Поставимо запитання: Що відбувається з сучасною людиною, 

яка прагне до святості та божественного життя? Вона на свій страх і 

ризик користується висококонтекстуальним знанням, що раніше 

передавалося лише в певних умовах з рук у руки (адекватність його 

використання через книги дуже сумнівна). По-друге, людина за 

допомогою духовних практик починає руйнувати цілісні психоло-

гічні комплекси і не має при цьому зовнішньої оболонки “екзо-

скелету”, який підтримує трансформацію. Як наслідок, руйнува-

ння стереотипних реакцій, які характерні для звичайного життя  

психологічних, вольових, емоційних комплексів, які в звичайному 

житті спрацьовують стихійно. Також потрібно не забувати про 

когнітивні дисонанси, психологічні збої, що часто ведуть до наркома-

нії, алкоголізму, хворіб, які важко лікувати відповідно до стандарт-

них схем.  

На основі зазначеного можна зробити висновок, що повнота 

містичної реалізації неможлива в межах сучасної культури “new 

age”. Ця культура не створює умов і можливостей для появи у людей 

особливої суб’єктивної інтенсивності. По-друге, ідея, що мільйони 

людей, які занурені в рефлексивні практики, змінять світ просто 

фактом своєї присутності, має абсолютно ілюзорний характер. Сума 

тисячі нулів буде нульовою. 

Така ситуація в чомусь аналогічна науковій, яка потребує 

складної інфраструктури та селекції обдарованих людей. Без тисяч і 

мільйонів інтелектуалів середнього рівня неможлива поява геніїв. 

Без особливої інтенсивності, запалу геніальних і талановитих людей 

неможливий розвиток науки. Але велика кількість посередніх 

дослідників фактом своєї наявності ще не може зробити прорив 

у науці. Вони – гора, що народжує мишу. А наука завжди має 

зосереджуватися на виборі та можливості реалізації істинних 

професіоналів. Саме вони творять науку і фактом своєї наявності 

виправдовують існування інтелектуального “пелетону”. 

Таких можливостей у культурі “new age” немає. Є багато 

людей, які заробляють собі на життя трансляцією та більш-менш 

адекватною передачею йоги, технік медитації, оздоровчих практик. 

Вони організовують сайти, демонструють гнучкість і красу влас-
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ного тіла, інтерпретують класичні тексти відповідно до потреб дня, і 

за власний кошт возять людей до святих місць. Кількість людей, 

які заробляють собі на життя в галузі “new age”, постійно зростає і 

відповідно збільшується кількість споживачів. Продавці та споживачі 

методів “духовного росту” зустрічаються як будь-які інші продавці і 

споживачі на ринку з характерними для нього рекламою, конкурен-

цією та техніками просування продукції. У цій галузі домінує 

Інтернет і мережевий маркетинг. У принципі є ймовірність того, 

що це черговий культурний “спекулятивний міхур”, який непомітно 

здується, втратить свою специфіку. Але як будь-яке масове явище, 

що розширює тут і зараз свій вплив, воно заслуговує на постійний 

моніторинг.  

У межах культури “new age” немає особливо яскравих 

харизматичних лідерів; концентрації енергії та людей довкола 

одного або декількох центрів; фундаментальних ідей і спроб їх 

реалізації, як у науковому пізнанні. Але є низка ситуацій і прецеден-

тів, коли ризомні структури достатньо ефективні та креативні, 

мають не менший потенціал росту, ніж ієрархічні утворення. Пере-

хід від класичного містицизму, з його рафінованими практиками 

прориву до “Буття”, до культури “new age” певною мірою нагадує 

процес становлення протестантизму. Для останнього характерні 

своєрідний методологічний індивідуалізм і плюралізм. Церква не є 

містичним тілом христовим, ритуали, які реалізуються в католи-

цизмі і ортодоксальній церкві, є формою архаїчної магії, бо самі 

по собі вони не ведуть до спасіння. Проповідь і молитва є допоміж-

ними засобами внутрішньої трансформації людини, тому не можуть 

мати канонічну форму. Священик, пресвітер не має жодних особли-

вих якостей і посередництва, які в ортодоксальному християнстві 

з’являються внаслідок хіротонії. Звідси, своєрідна форма загального 

священства, кожен спасається тільки власними зусиллями. І спира-

ється людина на власну віру, святе письмо і благодать, тобто на 

власну інтуїцію.  

Як наслідок, обмежена кількість інтерпретацій трьох Solo 

та релігійних об’єднань. У сучасному світі понад 400 протестант-

ських деномінацій. Жодних визнаних святих, будь-яка реїфікація є 

формою ідолопоклоніння. Якщо ортодоксальному християнству 

загрожує консервація, відрив форми від змісту, втрата сакральності, 

перетворення релігійних ритуалів на пусту оболонку, яка не веде 
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до Бога, то протестантизму загрожує розчинення серед інших 

суспільних організацій, втрата релігійного характеру. Але дифузна 

організація протестантизму, безумовно, мала креативний сенс. Що 

дав протестантизм світу? Сакралізацію світської праці, релігійний 

ентузіазм у перетворенні світу, підтримку світоглядної свободи, 

індивідуалізм, масову релігійну творчість, постановку і розв’язання 

світоглядних проблем християнської церкви за допомогою катего-

ріального апарату сучасної філософії.  

Але то, що один випадок формування дифузної структури 

мав позитивні наслідки в релігійній сфері, не є свідченням того, 

що і інші випадки будуть успішні. Пояснення до конкретного 

випадку – це різновид ad hoc. Можна згадати шраманський рух і 

його позитивні наслідки. Можна припустити, що руйнування склад-

них ієрархічних структур і/або формування ризомних структур як 

конкуруючих із ієрархічними є необхідним елементом процесу 

розвитку трансформації складних систем. Дифузні структури створю-

ють своєрідне поле венчурного капіталу (культурного, релігійного), 

майданчик, на якому реалізуються пошукові моделі, найуспішніші з 

яких унаслідок природного добору утворюють основу для нових 

форм складних ієрархічних структур.  

З культури “new age” не може вирости один із варіантів 

протестантизму. Він не є і не може бути новою версією шраман-

ського руху. У певному сенсі це спосіб збереження і пристосування 

технік трансформації людини до радикально нового соціально-

культурного середовища в урбанізованому просторі сучасного 

розвиненого суспільства. І хоча це перенесення реалізується на 

індивідуальному рівні, головним є масовий, анонімний характер. 

Це не піна, не черговий “спекулятивний міхур” на культурному 

ринку, саме завдяки тому, що це творчість маси, натовпу.  

В історії людства трапляються ситуації, коли анонімна масова 

творчість є локомотивою розвитку тої чи тої сфери матеріального 

або духовного виробництва, навіть при наявності високоспеціалізо-

ваних інститутів, які об’єднують професіоналів. Це яскраво про-

являється у тих сферах діяльності, що організовані на кшталт ремесла, 

де неможливе відокремлення суб’єктивного від об’єктивного й 

інформація передається синкретичними блоками. Так виникла йога, 

цигун, упанішади і Бхагаватгіта (В.С. Семенцов [9]), а також без-

перечно фольклор.  
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Висновки. Сьогодні, незважаючи на значну роль науки в 

суспільстві, пошуки ефективних технік самоорганізації, фізичної 

культури і психічної діяльності лежать за її межами. Наукові 

дослідження не можуть запропонувати універсальні рецепти ефектив-

ної організації життя. По-перше, тому що таких не існує, по-друге, 

через синкретичність і контекстуальність безпосереднього життя. 

Наука не зробила жодних фундаментальних відкриттів у дослідже-

нні синкретичних структур і форм (йоги, медитації тощо). Такі від-

криття робляться не відстороненим дослідником, а людьми, що 

власним буттям занурені в духовний досвід самовизначення і влас-

ного розвитку. Досягнення передаються і зберігаються, тобто трансля-

ція цього культурного змісту реалізуються у прецедентних і рецептур-

них формах. Зберігається те, що працює, поліпшує життя та у 

процесі передачі вдосконалюється.  

Остаточним суб’єктом такого перетворення є не конкретна 

людина, а їх анонімне об’єднання, інфраструктура. Шуравескі таке 

ефективне мислення назвав мудрістю натовпу. Він виокремлює три 

умови ефективного анонімного мислення: різнорідність (багато-

манітність), незалежність і децентралізацію [5]. Усі ці умови ідеально 

втілюються на рівні культури і руху “new age”. Ефективне пере-

несення йоги, технік медитації, цигуну, дієт, голодування тощо є 

наслідком колективної творчості багатьох груп і ентузіастів. За 

мірками буденності, вони не досягнуть значних результатів і не 

стануть видатними людьми. А цього і не потрібно. Безпосереднє 

життя не вимагає екстремальної інтенсивності, навіть її уникає. 

А результатом колективної творчості може бути нова інфраструктура 

життя, в якій “практики себе” стануть необхідним елементом якості 

життя. Ця інфраструктура робить самоочевидним, що тільки на 

об’єктивно-системному, технологічному рівні проблеми здоров’я, 

повноти життя розв’язати неможливо, людина має взяти на себе 

відповідальність за власне життя та її досконалість. А це, власне, 

і є головним позитивним моментом культури “new age”. 
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Стуканов Николай. Социальные измерения культуры 

психической деятельности в движении “new age”. В статье 

осмысливается сущность культуры “new age” в контексте транс-

формации человека, его качественного развития в современном 

обществе. Проясняются возможности культуры “new age” в вос-

производстве и распространении аутентичных практик самосовер-

шенствования личности, механизмы их адаптации и развития как 

результат анонимного коллективного творчества, имеющего опреде-

ленный эвристический потенциал. 
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Stukanov Mykola. Social dimension of culture of mental 

activity in the new age movement. The paper interprets the essence 

of new age culture in the context of human transformation, its qualitative 

development in a modern society. The culture of a new age adapts 

classic technology and improves human subjectivity for use in an 

urban post-industrial space. Its heuristic potential is realized through 
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ВІДТВОРЕННЯ БУТТЄВОГО ДОСВІДУ  

ЗАСОБАМИ ДІЯЛЬНІСНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

 
У статті розглядається проблема втрати зв’язку з буттєвим 

досвідом, яка постала перед людиною діяльнісною. Проаналізовано 
основні етапи формування дискретно-діяльнісного ставлення до 
світу. Виявлено особливості надання буттєвих смислів діяльнісним 
актам. Окреслено форми рефлексивного заглиблення в буттєвий 
досвід у різні історичні періоди. 

Ключові слова: буттєвий досвід, буттєві смисли, діяльнісне 
моделювання, діяльнісна переінтерпретація, мотиваційний механізм.  

 

Постановка проблеми. Актуальність теми зумовлено 

зосередженням дослідницької уваги на такому важливому фено-

мені, як мотиваційний механізм, який враховує особливості люд-

ського існування у діяльнісному світі. Діяльність як принципово 

новий тип активності дала людині змогу вийти із симбіотичної 

єдності зі світом та отримати потужну еволюційну перевагу. Проте, 

повстаючи проти світу, людина діяльнісна прирікала себе на 

неминучу поразку. Звідси й необхідність пошуку компромісу між 

діяльнісним і буттєвим вимірами.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед учених, 

які досліджували різні аспекти діяльнісної моделі світу, що базу-

ється на знаковій системі, надбудованій над безпосередньо вкоріне-

ним у людському бутті ядром суб’єктивності, можна згадати 

Ф. Ар’єса, І. Ведіна, С. Грофа та Дж. Галіфакса, О. Кисельову та ін.  

Але, на наш погляд, у сучасному філософському знанні 

недостатньо досліджена проблема діяльнісної переінтерпретації 

досвіду буття як засобу інкорпорації буттєвого виміру людини у світ 
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діяльності з метою поєднання логіки буттєвого досвіду та логіки 

діяльнісного ставлення до світу.  

Мета статті – виявлення різних форм взаємодії діяльнісного 

та буттєвого, що лежать у основі спільної ціннісної системи, яка 

забезпечує розв’язання екзистенційних проблем і контроль над 

соціальними процесами.  

Сучасна соціологія стверджує: перед людиною стоять два 

типи проблем і відповідних цінностей – екзистенційні та соціальні. 

Екзистенційні проблеми – передусім проблеми смерті – належать до 

тих, розв’язання яких на рівні суб’єкта діяльності неможливе або 

принаймні неможливе сьогодні. Механізми їхнього розв’язання 

базуються на позадіяльнісних, родових вимірах людини. І на рівень 

індивіда трансльовано лише результат розв’язання цих проблем – 

результат, представлений як певний переживальний паттерн, 

подолавши який індивід сублімує свої страхи [6]. 

Поряд із екзистенційними наявні цілі та цінності соціального 

порядку. Їхнє досягнення пов’язане з підтриманням і регуляцією 

соціальних організмів. Зазначені цілі мають доволі відсторонений 

стосовно індивіда характер. Звідси необхідність маркування особли-

вим способом, що створює для індивіда ілюзію самоцінності постав-

лених цілей і підносить їхній статус до рівня екзистенційних. За 

допомогою такого зміщення виникає ефект діяльнісної автомоти-

вації, за якого просте виконання певної діяльності є для індивіда 

достатнім мотивом для її продовження.  

Такий стан можливий завдяки переміщенню частини мотива-

ційної енергії зі символів, відповідальних за розв’язання екзистен-

ційних питань, на суто повсякденні проблеми. Унаслідок чого 

утворюється ефективна система діяльнісної мотивації людини. 

Зрозуміло, цей підхід доповнено мотивацією завдяки задоволенню 

“базових” потреб людини в їжі, захисті, любові тощо. Взаємодіючи 

між собою, вони охоплюють увесь обсяг людської діяльності. 

Людська діяльність, зазвичай, ґрунтується на примусі, 

експлуатації одних індивідів іншими. Тому важливою умовою 

функціонування соціальних систем є система мотивації, що 

забезпечує якісну соціальну маніпуляцію експлуатованої більшості 

експлуататорською меншістю. Задля цього здійснюється камуфлю-

вання партикулярних, часткових цілей для надання їм ілюзорного 

статусу всезагальних (спільних для всіх суспільних груп, із нових 
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концептів такого роду вкажемо на символ “нації”), а також забезпе-

чується мотивування діяльності через залучення механізмів від-

кладеної винагороди. І, нарешті, слід згадати про найважливіше 

значення позадіяльнісного концептування у процесі компенсації 

людського відчуження, що виникає та поглиблюється мірою розвитку 

людської діяльності.  

Використання сублімувального потенціалу позадіяльнісних 

різновидів активності уможливило людині організувати всеохопну 

й ефективну систему мотивації, що забезпечує перебіг людської 

діяльності. Засадничим для такого використання є розширення 

ареалу функціювання символів позадіяльнісного світу на світ 

діяльності та їхнє поєднання з діяльнісними цілями людини. Можли-

вий і протилежний рух, за якого екзистенційні цілі маскують під 

соціальні.  

Позадіяльнісна орієнтація як вихідна в історії людини забезпе-

чувала спадковість між біологічним і соціальним, долюдським та 

людським, виконуючи функцію підтримання злитості (єдності) 

людини та світу. Саме ця єдність є базовою умовою існування будь-

якої живої істоти, у тому числі й людини, єдність, на базі якої 

побудовано відносно автономну (дискретну) активність живого. 

Зауважимо, що ця автономія є відносною, а єдність – абсолютною.  

Єдність зі світом надається людині на двох рівнях: на суто 

органічному, втіленому в усьому “просторі” людської тілесності, 

починаючи з безпосередньої речовинної єдності зі світом і закінчу-

ючи психофізичними процесами, та на суб’єктивному, втіленому 

в емоційно-образному комплексі, головним змістом якого є пере-

живання безпосередньої єдності зі світом, переживання, яке, попри 

різні модифікації у тих чи тих культурах, зводиться до тотожності зі 

світом. Саме тотожність є визначальною для досвіду священного. 

Дослідження пікового досвіду, доступного релігійним 

віртуозам-містикам, показало, що за усією розмаїтістю конфесійних 

і позаконфесійних його інтерпретацій стоїть почуття єдності зі 

світом, яке є квінтесенцією священного. Таке переживання базується 

на психічних механізмах, які забезпечують цілісне, синтетичне 

сприйняття дійсності. Виникнення людської діяльності, а особливо її 

існування у розвинених формах, ґрунтується на дискретності як 

головному принципі людського підходу до світу.  
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Лише у людини дискретно-діяльнісне ставлення до світу є 

конститутивним чинником і відіграє домінантну роль у всій історії, 

що виявляється не тільки у розвиткові сильної психофізіологічної 

асиметрії головного мозку, але й у виникненні особливого 

“діяльнісного”, штучного за своєю суттю світу, – світу людського 

існування. Життя у цьому світі призводить до вираженого віддалення 

людини від джерел досвіду єдності зі світом, віддалення, яке не 

може тривати надто довго через обтяженість загибеллю людини. 

Для його компенсації виробляються спеціальні механізми, покликані 

здійснювати трансляцію досвіду священного у світ діяльнісної 

людини.  

Споконвічність буттєвого досвіду та його мотиваційна сила 

зумовлюють факт, що від початку свого існування діяльність каму-

флює себе та свій світ під буттєвий досвід. Завдання відтворення 

та трансляції буттєвого досвіду засобами діяльнісного моделювання 

є складним, але можливим. Про це свідчить факт існування людини. 

Таке відтворення базується на принципі перенесення харизми, 

притаманної буттєвим символам, на найпростіші базові структури, 

які є засадничими щодо діяльності. Унаслідок перенесення вся 

структура діяльності та діяльнісний світ отримують мотиваційний 

заряд, на базі якого й будується симулякр діяльнісної цілісності. 

Доброю ілюстрацією описаної ситуації є аналогія зі світу 

комп’ютерів. Як відомо, перші обчислювальні машини будували 

на аналоговому, синтетичному принципі, використовуючи ті чи 

ті цілісні процеси для моделювання досліджуваних аспектів зовніш-

нього світу. З часом на його зміну прийшло дискретне, цифрове 

моделювання, основоположним для якого було те ж саме аналогове 

моделювання з використанням електричного заряду. Завдяки цій 

подвійності формується розвинена система цифрового моделювання 

дійсності. У подальшому, через збільшення швидкодії обчислю-

вальних машин, виникла можливість створення цифрових моделей, 

здатних відтворювати дискурсивними засобами феноменологію 

цілісних, аналогових моделей. 

Користувач сучасного комп’ютера позбавлений необхідності 

виконувати складні обчислювальні процедури для розв’язання 

різних завдань. У гіпотетичній ситуації втрати базового зв’язку між 

речовиною оператора та дійсністю цифрове симулювання цілісності 

стає неможливим. І якщо для комп’ютерної техніки через її 
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“речовинність” така ситуація неможлива, то діяльнісне моделю-

вання буттєвого досвіду в ситуації буттєвого дефіциту, свідками 

якої ми стали, втрачає свою силу та ефективність. 

Становлення людської діяльності супроводжувалося розділен-

ням колись єдиного світу на профанний і сакральний. У найзагаль-

нішому вигляді відмінність між двома світами можна визначити 

як відмінність між світом самототожної об’єктивності, яка диктує 

свої правила поведінки людині, що намагається жити у ньому, 

тобто світом, у якому суб’єкт та об’єкт відокремлені один від одного, 

та цілісним, суб’єктивно зорієнтованим, який розвивається за 

законами смислу, мети, повеління тощо, світом, який може бути 

ворожим людині, але ніколи не буває глухим до неї.  

З моменту такого розділення крізь людину проходить невидима 

шпарина, яку вона намагається усунути упродовж усієї своєї історії. 

Утрату первинної наївної цілісності людина сприймає як величезну 

втрату. Розмежування двох світів відбувалося паралельно із зароджен-

ням нового суб’єктивного центру, з яким людина мала себе ототож-

нювати. До реального світу вже не можна було ставитись крізь 

призму суб’єктивності, адже світ диктував свої закони, обмежував 

бажання, нав’язував суворий розпорядок і трудову дисципліну, 

що передбачають тверезе та усвідомлене ставлення до себе та 

дійсності.  

“Тверезе” існування істотно відрізнялося від цілісної актив-

ності ранніх етапів людської історії, активності, засадничими для 

якої були інстинктивні або ж напівінстинктивні форми зв’язку зі 

світом, що потребували для свого підтримання підключення най-

потужніших фізіологічних механізмів, вироблених і закріплених 

усім попереднім перебігом еволюції живого. Наприклад, вдале 

полювання передбачало сп’яніння від переслідування здобичі, 

нечутливість до болю, радість і торжество перемоги, щастя тихого 

відпочинку, бажання любити, здатність захистити зграю ціною влас-

ного життя.  

Наведені бажання мали першорядне значення у житті всіх 

живих істот. Тому не дивно, що під час еволюції були відібрані 

та надійно закріплені ті нейрофізіологічні механізми, які давали 

змогу переживати ці почуття і мали великий запас міцності, 

тобто були здатні мотивувати живі істоти навіть за умов дефіциту 

енергетичних ресурсів організму. Функціонування цих механіз-
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мів залежить від виконання певних дій у поєднанні з переживанням 

найпотужніших позитивних емоцій.  

Прадавня людина не так далеко відійшла від тварин. Ранні 

форми організації життя беруть свій початок у “інстинктивній” 

активності тварин і підтримуються відповідним психофізіологічним 

інструментарієм. На ґрунті психофізіологічного базису формується й 

розвивається ядро буттєвої суб’єктивності, що ґрунтується на прин-

ципі безпосереднього, злитого з людською активністю, задоволення 

від цієї активності. Людина ще не розрізняє мети та результату, 

умов діяльності та її знарядь. Головним знаряддям діяльності є 

вона у своїй цілісності, її тіло не відділене від її духу.  

Можна лише здогадуватися, яким сприймала світ людина 

тієї доби. Але безперечно, йшлося про світ просякнутий смислом і 

значенням, життя в якому було важким, небезпечним, але захоплю-

ючим і сповненим дива. Це був світ пристрасті та щастя, в якому 

людина відчувала себе частиною великого цілого і відчуття спів-

причетності було рутинним, щогодинним, щохвилинним станом. 

Проте виживання виду вимагало від людини розвитку нових форм 

активності, що набували характеру усвідомленої діяльності.  

Поступово зміцнюється фізіологічний субстрат такої свідомої 

діяльності. На місце священного приходить профанне, людина 

раптово виявляється всередині похмурого й ворожого їй космосу, 

далекого від звичного стародавній людині затишного й наповне-

ного суб’єктивними смислами Всесвіту. Для нормального функціо-

нування людської діяльності у такому світі потрібні мотивування і 

зв’язок із традиційним ядром людської суб’єктивності, що продов-

жує задавати головні мотиваційні імпульси для людського існува-

ння. Аби буттєве ядро працювало, необхідна буттєва переінтерпре-

тація світу діяльності.  

Постає питання: як можлива така переінтерпретація, адже 

діяльнісна модель світу принципово протистоїть буттєвому підходу? 

Відповідь одна: діяльнісний світ має бути закамуфльовано під 

світ буття. Такий камуфляж дає змогу пов’язати діяльнісну актив-

ність людини з її буттєвим досвідом. Цей зв’язок будується на 

принципі відкладеного задоволення, перспективи винагороди за 

певну неприємну, “важку” справу.  

Виникнення “праці” як особливого соціального процесу 

вимагає для свого підтримання нових, невідомих раніше механізмів 
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психофізіологічного забезпечення. Провідну роль відіграє принцип 

зворотного відображення, що базується на процесі перемарку-

вання, наділення смислами трудових актів, створення цілої системи 

символічних стимулів і їх закріплення в людській діяльності завдяки 

перенесенню на них переживання позитивних почуттів.  

Розвиток нового “діяльнісного” ядра людської суб’єктивності 

потребував інтерпретації нових об’єктів, які потрапляли у поле 

діяльнісного ставлення. Така інтерпретація допомагала підтримувати 

стабільність і неперервність людської діяльності. В її межах 

“об’єкти” нейтральні, а частіше негативно забарвлені через спокон-

вічно притаманний їм “не-людський” вимір. Переінтерпретовані 

у термінах людської суб’єктивності, вони набували символічної 

цінності. Створювалася певна система знаків, що надбудовувалася 

над безпосередньо вкоріненим у людському бутті ядром суб’єктив-

ності й одночасно апелювала як до об’єктів зовнішнього світу, так і 

об’єктів суб’єктивних.  

Від початку свого функціонування “діяльнісна” знакова 

система передбачала своє існування у межах людської свідомості, 

тобто людське ставлення до неї було усвідомленим і в певному 

розумінні вільним, що давало людині змогу маніпулювати знаками 

цієї системи і будувати на її ґрунті нові, багато у чому автономні, 

тобто не пов’язані з актуальною діяльністю, ціннісні світи.  

Така надлишковість забезпечувала діяльнісній “ціннісно-

символічній” системі можливість створювати додаткові знакові 

ресурси, своєрідний арсенал, який давав людині змогу пристосову-

ватися до мінливого існування, створювати систему цінностей “на 

виріст”, здатну адаптуватися до нових умов діяльності. Водночас 

“незалежна” природа символічного світу, за теорією Ж. Бодрійяра, 

обтяжена його відривом від реальності, утратою ним своєї прагма-

тично зорієнтованої суті та підпорядкуванням людини сліпій грі 

(комбінаториці) ціннісно забарвлених символічних об’єктів [2, 103]. 

Система регулювання діяльності передбачає паралельне 

існування взаємопов’язаних “об’єктів”. З одного боку, це знаки, в 

яких подано алгоритми трудового ставлення до світу. З іншого, 

це система означення, що наділяє ці знаки смислом і людським 

(суб’єктивним) виміром. Засадничими для суб’єктивальної здатності 

є її зв’язок із споконвічним “сакральним” ядром людської суб’єктив-

ності, енергія якої її живить. 
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Результатом суб’єктивації людської діяльності стало створе-

ння надійного компенсаторного механізму, завдяки якому розвива-

ється діяльнісний підхід до дійсності та захищається людська 

суб’єктивність від руйнівного впливу останньої. Проте будь-яка 

компенсація – вимушений компроміс між вимогами реальності 

та людськими можливостями. Компроміс має свої межі та за нього 

треба платити. Інколи ціна надто висока.  

Камуфлювання діяльнісної активності людини призвело до 

виникнення серйозної неадекватності в людському уявленні про 

реальність. Існування двох, далеких одна від одної моделей 

реальності, наданих людині на феноменологічному рівні як тотожні, 

обтяжене суперечностями. Створення єдиної ціннісної системи, яка 

забезпечує розв’язання буттєво-космічних (екзистенційних) проблем 

людини, та системи, що регулює соціальні процеси, передбачає 

наявність символічного континууму, смислового поля, що впливає 

на всі прояви людини, – від найпростіших, суто прагматичних 

актів, до вищих форм людської активності.  

Логіка сакрального, перенесена на винятково діяльнісну 

активність, урешті-решт перестає працювати і людині доводиться 

стикатися з невблаганними вимогами діяльнісної реальності, що 

призводить до компрометації позадіяльнісного підходу до реальності, 

девальвації притаманного йому універсалізму і, відповідно, світо-

глядної дезадаптації людини.  

Мірою корозії позадіяльнісної феноменології, супроводжу-

ваної експансією діяльнісної “тверезої” логіки до царини буттєвої 

суб’єктивності, що здійснюється з використанням тієї самої симво-

ліки, яка досі слугувала для “трансляції” буттєвого досвіду, людина 

стає в’язнем ворожих і чужих їй конструктів, суб’єктивних за 

своєю феноменологією, але глибоко нелюдських за своєю суттю – 

це безглуздя, що мімікрує під сенс. Не дивно, що почуття жаху 

супроводжує людину впродовж усього її існування у такому світі. 

Те, що виглядає як синергетичне співіснування двох феномено-

логічно тотожних моделей світу та сприяє перепливу мотиваційної 

енергії в ту зону, де відчутно її брак – нехай то буде діяльнісний 

світ, куди транслюють досвід буття, або буттєвий світ, досвід спожив-

чої мотивації, притаманний світові діяльності, – виявляється 

небезпечною конструкцією з обмеженим потенціалом регулювання. 
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Така конструкція може завдати шкоди людині у той момент, коли 

регульовані нею процеси досягають свого екстремуму. 

Суб’єктивація об’єктивності вихідним способом неадекватна, 

і водночас людина не може звільнитися від неї, тож пере-

живання її супроводжується почуттям жаху та втрати сенсу. Пере-

несення буттєвої образності на світ діяльності не приводить до 

змін сутнісних зв’язків між реаліями (об’єктами) діяльнісного світу. 

Буттєве “прикриття”, здобуте діяльнісними структурами, змінювало 

феноменологію їхнього функціонування, вносячи збурення в їх 

діяльнісне осмислення. Буттєві смисли тих образів, які використо-

вували для камуфлювання людської діяльності, мали власну логіку, 

історично незалежну від людської діяльності.  

Людина діяльнісна потребувала постійної роботи щодо 

модифікації (адаптації, переосмислення) вихідних буттєвих смислів 

у контексті їхнього діяльнісного використання. По суті, здійснюва-

лася спроба діяльнісного ставлення до досвіду буття з характерною 

для останнього аналітичною, знаряддєвою настановою. Внаслідок 

діяльнісної переінтерпретації людина намагалася досягнути не-

суперечливості між логікою буттєвого досвіду та логікою діяльніс-

ного ставлення до світу.  

Зазначене узгодження завжди мало відносний характер і 

вимагало постійних зусиль із боку людини, які обмежувалися рівнем 

людської рефлексії над буттєвим досвідом і необхідністю збереже-

ння священної енергії буття у процесі діяльнісного використання 

буттєвих образів. Результатом діяльнісної роботи з буттєвою складо-

вою людського духу стало виникнення системи спеціалізованої 

духовної діяльності.  

Історія розвитку людської діяльності невід’ємна від рефлек-

тивного заглиблення у буттєвий досвід. Рефлексія здійснювалася 

різними засобами і за різними схемами залежно від того, який 

характер мала діяльність тієї чи тієї доби, але загальна магістральна 

спрямованість на поглиблення рефлексії залишалася незмінною. 

Для раннього періоду людської діяльності, який характеризується 

домінуванням родових відносин як головного рушія й організатора 

діяльності, саме родові відносини є інтерпретаційною матрицею, 

крізь призму якої осмислюють буттєвий досвід. Сьогодні буттєвий 

досвід аналізують за допомоги наукових схем, що сягають 
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наукової методології Нового часу, системотвірного чинника сучасної 

людської діяльності. 

Висновки. Отже, факт перенесення смислової складової бут-

тєвого досвіду до сфери людської діяльності та наділення діяльніс-

них актів буттєвим смислом відкриває можливість перепливу мотива-

ційної енергії не тільки від буття до діяльності, але й навпаки. 

Наявність буттєвої забарвленості у діяльнісних структурах створює 

ситуацію, коли досягнення конкретно діяльнісних цілей людина 

сприймає як певну теургічну дію, що приводить до реалізації 

вищих, сакральних цілей. Позадіяльнісне, переживальне за своєю 

природою ставлення до цих цілей змінюється суто діяльнісним, 

перетворювально-споживчим ставленням. Людина відкидає поза-

діяльнісні способи реагування на проблему і цілком переходить 

на позицію діяльнісного активізму.  

 

Література 
1. Арьес Ф. Человек перед лицом смерти / Ф. Арьес ; общ. ред. 

С.В. Оболенской ; предисл. А.Я. Гуревича. – М. : Издательская группа 

“Прогресс” ; Прогресс – Академия, 1992. – 528 с. 

2. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть / Ж. Бодрийяр. – 

М. : Добросвет, 2000. – 387 с. 

3. Ведин И.Ф. Деятельностный смысл бытия человека: Философско-

методологический анализ : автореф. дис. … д-ра филос. наук / И.Ф. Ведин. – 

К., 1989. – 42 с. 

4. Гроф С., Галифакс Дж. Человек перед лицом смерти / С. Гроф, 

Дж. Галифакс. – М. : ИНИОН, 1995. – 301 с. 

5. Киселёва О.А. Бытийные основания смысложизненных проблем 

личности : дис. … канд. филос. наук / О.А. Киселёва. – К., 1991. – 124 с. 

6. Ялом И. Вглядываясь в солнце. Жизнь без страха смерти / 

И. Ялом. – М. : ЭКСМО, 2008. – 352 с. 

 

Солонько Леонид. Воспроизведение бытийного опыта 

средствами деятельностного моделирования. В статье рассматри-

вается проблема утраты связи с бытийным опытом, представшая 

перед человеком деятельностным. Анализируются основные этапы 

формирования дискретно-деятельностного отношения к миру. Выяв-

лены особенности наделения бытийными смыслами деятельностных 

актов. Очерчены формы рефлексивного погружения в бытийный 

опыт в разные исторические периоды.   
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Solonko Leonid. Reproduction of existential experience by 

means of activity modeling. The article deals with the problem of 

disconnection from existential experience that concerns the active 

human being. The most important stages of formation of discrete activity 

worldview have been represented. The investigation focuses on the 

particularities of activity acts provided with existential sense. The author 

reveals the forms of reflexive immersion into existential experience 

in different historical periods.  

Key words: existential experience, existential sense, activity 

modeling, activity reinterpretation, mechanism of motivation. 
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ЛЮДИНА ТА ПОВСЯКДЕННІСТЬ:  

ВІД МАС ДО ІНДИВІДА 

 
У статті аналізуються поняття мас та індивіда в 

контексті повсякденності. Стверджується, що повсякденність 
не тільки є формою, яка продукує, але і такою, що уможливлює 
виявити точки зростання індивідуального, оскільки саме в повсяк-
денності реалізується проектність діяльності, здійснюється робота 
і проблематизація життєвих ситуацій, що може бути здійснено 
тільки у діяльності індивіда. 

Ключові слова: індивід, маси, модернізм, повсякденність, 
постмодернізм. 

 

Постановка проблеми. Актуальність теми людини в контексті 

повсякденності зумовлена двома групами причин. Перша група 

пов’язана з характером сучасного суспільства, що діагностується 

найчастіше як масове суспільство чи суспільство споживання. 

Враховуючи, що теоретичне маркування феномену часто накладає 

на нього серйозний відбиток, наприклад, посилюючи риси масові-

зації, ми бачимо в соціальній реальності тенденцію до нівелювання 

індивіда. Водночас у суспільстві виявляється дефіцит форм і просто-

рів прояву індивідуальності, хоча очевидно, що подолання масовіза-

ції суспільних процесів вимагає виходу на авансцену історії свідо-

мого індивіда, здатного взяти на себе відповідальність якщо не за 

суспільство, то за самого себе. 

Друга група причин пов’язана зі станом соціально-філософської 

теорії, в якій спостерігається певна невідповідність теоретичного 

інструментарію характеру феноменів, які піддаються аналізу. Інакше 
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кажучи, нам потрібно відповісти на питання, чи можна виключно 

теоретичними засобами модерну “схопити” постмодерністські (і 

навіть постпостмодернистські) форми соціальної реальності? Це 

питання у дещо провокативній формі поставлене Ж. Бодріяром, 

який пише, що маса не осягається ні політичним, ні соціологіч-

ним інструментарієм. Але маса епохи “пост-” аж ніяк не тотожна 

масам епохи модерну. Якщо маси були здатні репрезентуватися, 

описуватися соціологічно і політично, то маса – саме маса епохи 

постмодерну, яка еволюціонізує – цими категоріями не осягається. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти 

феномену масовізації були розглянуті соціальною теорією й соціаль-

ною філософією досить ґрунтовно, що підтверджується різно-

маніттям теорій. Зазначимо, що активний розвиток цих теорій 

відбувся у час становлення епохи модерну (середина XIX ст.), коли 

активно почали розроблятися питання пов’язані зі співвідноше-

нням мас і особистості. 

Смисловий зміст поняття “маса” у соціальній теорії варію-

ється залежно від того аспекту дійсності, який висвітлюється у 

тій чи тій теоретичній моделі. Так, маса постає як натовп у 

працях Г. Лебона, Е. Канетті [3; 5]; маса як публіка у Г. Тарда 

[1]; маса як “гетерогенна аудиторія, <...> що протистоїть класам” 

у дослідженнях Г. Блумера [2]; маса як результат зниження рівня 

сучасної цивілізації, що виражається у послабленні ступеня впливу з 

боку правлячих еліт – X. Ортеґа-і-Ґассета [7]; маса як форма, 

нездатна сприймати смисли, описана у дослідженнях Ж. Бодрійяра 

[4] та ін. 

Негативні політичні наслідки масовізації людини і суспільства 

відзначають багато дослідників, зокрема X. Арендт і Е. Фромм 

[6]. У російській соціальній теорії проблема мас почала активно 

розроблятися дещо пізніше – з 60-х рр. ХХ ст. На відміну від 

західноєвропейської традиції вивчення цього феномену, яке сфокусу-

валося передовсім довкола соціально-культурних наслідків розвитку 

сучасної цивілізації, російська традиція розробляла, в основному, 

проблеми пов’язані з феноменами масової свідомості та масової 

культури. Пізніше ця проблематика досліджувалася В. Лукіним, 

знаходячи своє відображення у зв’язку масової свідомості з політич-

ними реаліями розвинених капіталістичних суспільств. Масова 

свідомість як феномен, пов’язаний із політичними змінами росій-
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ської дійсності у 90-х рр. ХХ ст., досліджувався Д. Ольшанським 

та ін. [6]. 

Щодо теоретичного осмислення повсякденності, то можна 

констатувати, що самостійним предметом дослідження соціальних 

наук вона стає одночасно зі становленням теорії мас (середина 

XIX ст.) і виявилася своєрідним кордоном, подолання якого 

виявило нове проблемне поле, пов’язане з формами існування 

людини. На початку ХХ ст. із галузі власне історичної проблема-

тика повсякденності починає проникати у сферу соціології, де роз-

робляються її аспекти, пов’язані з просторовими структурами 

суспільних відносин, формами соціальної дії та взаємодії, що при-

вело до становлення теоретичних основ повсякденного життя, 

оформлених у концепцію етнометодології. 

У філософії теорія повсякденності розробляється в екзистен-

ційному річищі (М. Гайдеґґер, Ж.-П. Сартр та ін.), феноменологіч-

ному (Т. Лукман, А. Шюц). Поняття “життєвого світу”, яке часто 

ототожнюють з поняттям повсякденності, розглядається у теоріях 

Ф. Броделя, Е. Гуссерля та ін. Повсякденність як область комуніка-

тивної дії представлена також у концепції Ю. Габермаса. 

Проблема повсякденності розроблялася у тісному взаємо-

зв’язку з теоретичними підставами західноєвропейської думки. 

Перетин теорій мас і повсякденності в зарубіжній і вітчизняній 

філософській думці вже було реалізовано, однак переважно у фокусі 

взаємодії буденної та масової свідомості, що частково обмежує 

аналіз феномену мас гносеолого-епістеміологічним контекстом. Так, 

зіставляючи буденну і масову свідомість, деякі дослідники відзнача-

ють сутнісну близькість цих феноменів, а інші наполягають на їхній 

нетотожності, зокрема через наявність у масовій свідомості елемен-

тів спеціалізованої свідомості, наприклад, наукових понять [8]. 

Мета статті – проаналізувати форми і способи існування 

індивіда та мас через аналіз методологічних основ теорії мас і 

теорії повсякденності у ракурсі сучасної ситуації. 

Звернення до історії поняття маси, а також до історії вивче-

ння феноменів, що цим поняттям можуть бути позначені, спонукає 

виявити три значення, ключових для його функціонування у 

просторі соціальної теорії: як натовп; непривілейовані соціальні 

верстви та інтелектуально нерозвинені верстви населення. Багато 

дослідників часто не проводять між ними чітких розмежувань. 
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Причини цієї тенденції полягають у тому, що маси як 

незаможні, експлуатовані, непривілейовані верстви, які, як правило, 

виявляються ще і найменш освіченими, складають більшість будь-

якого суспільства. І хоча цей критерій відносний, але, варіюючи 

в різних суспільствах і культурах, зберігає свою головну особли-

вість – протиставленість мас різним типам еліт (політичним, еко-

номічним, інтелектуальним та ін.). 

Значення “маса як натовп” виділяється з усіх інших значень 

тим, що в основу утворення цього поняття покладено абстрактну 

кількісну ознаку: тілесна співприсутність великої кількості людей в 

одному місці [3]. Зв’язок цього значення з іншими значеннями 

поняття “маса”, на наш погляд, вельми органічний. Кількість – це 

властивість байдужа до якості, яка може бути абсолютно будь-

якою. Натовпи, прагнучи до кількісного зростання, можуть убирати 

в себе будь-які якісні особливості одиниць, що входять до них. 

Однак маса як натовп унаслідок цілої низки психологічних змін, 

виникнення яких виявляється незалежним від соціальної, класової та 

іншої приналежності людини, принципово відрізняється від маси 

як тих чи тих верств суспільства. Натовп – це дуже важлива 

характеристика, врахування якої визначає соціальну групу не тільки 

з погляду кількісного зростання, але і нової якості, яка виникає 

внаслідок об’єднання людей у натовп. Кількісні характеристики 

суспільства є предметом наукового інтересу вже у теоріях англій-

ської політекономії. Розуміння маси як непривілейованих і інтелекту-

ально нерозвинених верств населення має яскраво виражений 

оцінювальний характер. 

Під час процесу вивчення становлення теорії повсякденності 

ми доходимо до того, що феноменологічна традиція дослідження 

повсякденності, яка склалася у соціальній теорії модерну і рефлек-

туюча цю епоху, виявляється необхідною та найбільш плідною 

базою для подальшого вивчення означеної нами проблематики. 

Найбільш детально і різнобічно концепція повсякденності 

розроблена А. Шюцем. Повсякденність розуміється ним як одна 

з кінцевих областей значення. Кожна кінцева область значення – 

це певний тип (або система типів) явищ індивідуальної свідомості. 

Тут повсякденність вирізняється орієнтованістю на сприйняття 

всіх об’єктів досвіду з позицій індивідуальної біографічної ситуації, 
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точкою відліку для якої є індивідуальне тіло з його “тут і зараз”, 

що взаємодіє з матеріальними предметами довкола нього [9]. 

Одні і ті ж предмети, події та ситуації можуть осмислюва-

тися людиною у різних кінцевих областях значення, які мають різні 

когнітивні стилі. Виходить, що самі когнітивні стилі, специфічні 

для кожної кінцевої області значення, задають різні межі та зміст 

досвіду, який потрапляє в поле зору цих областей. 

Сьогодні, за свідченням В. Кемерова, повсякденність уже 

не може розглядатися так однозначно, як це робить класична теорія, 

описуючи її як форму примітивних загальнодоступних смислів. 

Теорії мас і теорії повсякденності в їхній класичній формі виявляють 

безліч аспектів, що дають нам змогу виявити подібність у цих 

феноменах (традиціоналізм, примітивізація, низький рівень інтелекту-

ального розвитку, маніпульованість, рутинізація свідомості й автома-

тизація діяльності) [6]. 

Проведений аналіз характеристик мас і повсякденності 

уможливлює виявити таку закономірність: маси протиставляються 

тим групам людей, які відрізняються від них передовсім інтелекту-

альним рівнем розвитку. Такими групами постають, як правило, 

інтелектуальні еліти. Повсякденність, своєю чергою, протистав-

ляється іншим кінцевим областям значення, що відрізняється від 

неї способом мислення та глибиною пізнання явищ і процесів. 

Описані нами характеристики мас і повсякденності працюють 

лише в умовах твердої сучасності (яку описує класична теорія 

модерну). Сьогодні ж, в умовах плинної сучасності, багато з описа-

них характеристик проявляють себе як амбівалентні. Традиційність, 

наприклад, є сьогодні вже не негативною характеристикою повсяк-

денності, а позитивною, так як створює особливо важливий острівець 

стабільності у ситуації, коли усе плине, розламується, ніщо не воло-

діє хоч якоюсь стійкою цінністю. Примітивізація виявляється влас-

тива усім галузям знання, включаючи ті, які традиційно вважалися 

далекими від неї (наприклад, наука і мистецтво). 

У точках перетину цих зазначених теорій ми виявляємо 

людину мас, що існує винятково у межах повсякденності та не-

спеціалізованих кінцевих областях значення, що буде слугувати 

підставою для розгляду питання про способи виходу людини мас за 

межі повсякденності, а значить можливості розриву масовізації. 
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Суспільству класичного (індустріального) типу, що є предме-

том дослідження теорії повсякдення і теорії мас, властиве прагнення 

до жорсткої вертикалізації. Уявлення про вертикалі поширюється на 

всі фундаментальні явища і принципи, що розглядаються цими 

теоріями, у тому числі й на кінцеві області значення, загальнолюдські, 

трансцендентальні цінності. Загальною матрицею вибудовува-

ння аксіологічних установок є матриця однієї зі спеціалізованих 

кінцевих областей значення, яка в ієрархії посідає найвищий 

ступінь [7]. 

Однак дослідники, розмірковуючи в річищі феноменоло-

гічної традиції, виявляють дуже важливий момент: будь-яка людина, 

навіть будучи здатною виходити у сферу спеціалізованих кінцевих 

значення, неодмінно повертається в повсякденність. областей 

Отже, прожити життя у цих кінцевих областях значення, а значить 

керуватися винятково цінностями, продукованими цими областями, 

неможливо. 

Подолання повсякденності як форми, що продукує та від-

творює масові характеристики, можливе лише на рівні індивіда у 

просторі повсякденності, так як сам вихід, напруга є дією, дійством, 

роботою. Маси ж, елімінуючи все суб’єктивне, здавалося б, виявля-

ються нездатними до подолання повсякденності. Але при глибшому 

аналізі з’ясовується, що повсякденність проявляє свої антиномічні 

властивості: з одного боку, вона дійсно є формою існування мас, 

а з іншого, тільки через подолання властивої їй масовізації виявля-

ється можливим вихід у спеціалізовані кінцеві області значення, 

існування яких можливе лише індивідуалізовано. 

Сьогодні ми можемо спостерігати якісну зміну характеру і 

характеристик самих феноменів мас і повсякденності. З одного 

боку, можна констатувати виникнення феномену “інтелектуальної 

маси” або “масового інтелектуалізму”. Йдеться про те, що якоюсь 

мірою смисли кінцевих областей значення потрапляють у свідо-

мість мас. Сьогодні маси оперують багатьма поняттями, які не 

властиві були їм раніше. Інша справа, що це інтелектуалізм зі 

зниженим пафосом, де цінності спеціалізованих кінцевих областей 

значення наявні у перетвореній формі через посередництво вихоло-

щення смислів, від початку властивих цінностям науки, мистецтва 

тощо [2]. 
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З іншого боку, відбувається стрімка зміна характеру повсяк-

денності. Якщо раніше вона являла собою щось локальне та 

обмежене суб’єктивним досвідом, то сьогодні навіть особистий 

досвід набуває глобального характеру, невпинно множачи повсяк-

денності: є повсякденність побуту, роботи, укладення міжнародних 

договорів, спілкування в соціальних мережах тощо. Сама повсяк-

денність, отже, стає іншою, і ми виявляємо різні її пласти. Вона 

одночасно розширюється просторово та атомізується у часі, оскільки 

змінюються її відрізки – з повсякденності вона перетворюється в 

повсечасність. Повсякденність традиційно характеризується розміре-

ністю, набуває ознак динамічності. У постійній зміні її зрізів знову 

з’являється можливість її розривів, у яких знову включається 

робота, проблематизація, рефлексія. Глобалізація простору співіснує 

в повсякденності з атомізацією часу. 

В аналізі людини маси у межах зазначених теорії ми наража-

ємося на звинувачення мас у небажанні слугувати високим ідеалам. 

Як було показано, ця критика багато в чому виправдана, зумовлена 

тим, що маси не сприймають цінності науки, мистецтва, релігії, 

коли діяльність у цих сферах гранично раціоналізується, йдучи в 

спеціалізовані кінцеві області значення. При цьому, як ми виявили, у 

пошуку “чистих” форм утрачається власне цілісна людська складова 

цих видів діяльності. Водночас аналіз показує, що помилково 

характеризувати маси людей, котрі керуються винятково спожив-

чими установками й егоїзмом. Варто врахувати: кожна людина, 

як правило, поєднує в собі позитивні та негативні риси морального 

обличчя. Отже, відсутність служіння цінностям, похідним від спеціа-

лізованих кінцевих областей значення, ще не означає аморальності 

людини. Навпаки, повсякденність є сферою функціонування мораль-

них цінностей, більше того, моральність атрибутивна повсяк-

денності. Відносини людей у повсякденному житті є основним 

матеріалом, що регламентується моральними принципами як старо-

давніх, так і сучасних культур. Відповідно однозначно негативний 

моральний портрет мас є необґрунтованим, навіть якщо цілком 

погодитися з неприйняттям масами так званих “високих” цін-

ностей [6]. 

Тут ми підходимо до вияву непроаналізованого аспекту в 

теорії мас. Причина його появи полягає в тому, що негативна оцінка 

ціннісних установок мас не дозволила побачити реальні підстави 
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моральної поведінки та необхідності морального вибору, здійсню-

ваного у повсякденному житті. Будучи представниками інтелекту-

альних еліт, теоретики мас чутливі до тієї обставини, що маси 

байдужі до цінностей важливих для теоретиків, наприклад, до 

цінностей, які приходять із кінцевих областей значення, пов’язаних 

із філософією, наукою, політичною теорією, елітарним мистецтвом 

тощо. Проте моральність поведінки людини маси в її повсякденному 

житті виявляється при цьому для багатьох авторів за межами 

розгляду. 

Якщо говорити про моральність як єдність моральної поведінки 

і морального вибору, то вона можлива саме в повсякденності. Вона 

неминуче приводить людину до необхідності входу до практичної 

сфери, бо без практики та реальної взаємодії між людьми існування 

моральності неможливе. Але людина, яка перебуває в просторі 

моральності, одночасно буде існувати на рівні моралі, виходячи 

на рівень належного, вона обов’язково проблематизує ситуації 

повсякденного життя. Порушення моральних норм і правил, що 

відбувається в той чи той момент у кожного, виводить людину 

за межі звичної моральної поведінки в область проблематизації. 

Безумовно, існує деяка формальна сторона моральності – етикет, 

який насправді прямого відношення до моралі не має. Можна 

володіти величезним масивом спеціалізованого знання, бути обізна-

ним у тонкощах етикету, але не бути при цьому моральним, 

оскільки сфера проблематизації моральних феноменів зосереджена 

не на рівні теоретизування, а практичної поведінки. 

Відмова людини діяти у межах “належного” спонукає її вийти 

з деякої форми масовидності. Ситуації розриву повсякденності та 

масовидності сприяють оцінці можливостей людини, оскільки вихід 

за ці межі може привести людину або у спеціалізовані кінцеві 

області значення, або примітивізувати її до рівня тваринного існу-

вання [8]. 

Окрім того, повсякденність у такому ракурсі постає як 

можливість, якийсь простір можливості метафізичного зростання. 

У цьому сенсі кінцеві області значення – це, радше, з площини 

дійсного. Дійсними значення цих областей стають теж після того, 

як будуть адаптовані у сфері повсякденності (за допомогою роботи). 

Моральність як форма практичної поведінки, яка реалізується лише 

при здійсненні індивідом морального вибору, сприяє визначити 
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потенційні точки розриву масовізації, а, отже, можливості індивіду-

алізації [8]. Ці точки не потрапили у фокус дослідження соціальної 

теорії епохи модерну. Але саме їхнє дослідження дає підстави 

проаналізувати можливість зростання індивіда з мас (маси). Цей 

хід виявився затребуваним у сучасній соціально-філософській теорії, 

яка звернулася до феномену повсякденності і, природно, зіткнулася з 

необхідністю переосмислення феномену мас. 

Аналіз постмодерністської теорії дає змогу виявити важливу 

закономірність: представник еліти виявляє в певних ситуаціях здат-

ність залучатися, провалюватися у маси. Відповідно ми можемо 

спостерігати безкінечне розширювання горизонту мас, що виявля-

ються здатними вміщувати в себе людей незалежно від їхнього 

соціального статусу, культурного розвитку і будь-яких інших відмін-

ностей, що мають значення як на рівні індивідуальному, так і 

громадському. 

Маси, які здатні включати в себе людину еліти, постають 

перед нами формою і необхідною базою для можливого індивіду-

ального зростання. 
Зараз ми перебуваємо в історичній ситуації, коли механізми 

м’якого примусу відсутні, а отже, ніщо не гарантовано. Навіть 
такі життєво важливі для людини соціальні гарантії, як праце-
влаштування чи сім’я, перестають бути запорукою стабільності. 
У цій ситуації тільки індивід у його особистісному, індивідуаль-
ному вияві здатний “склеїти” соціальні осередки, що розпалися. 
Однак можливим це стає лише у разі здійснення особистого зусилля, 
аж ніяк не за допомогою традиції чи державної підтримки. 

Спираючись на викладене, це вже не той класичний індивід, 
який є ідеалом епохи модерну. Самість і суб’єктність його проявля-
ються не у відстороненості від суспільства та принциповій ієрархізо-
ваності, на яку ми натрапляємо, наприклад, у титанізмі як ідеалі 
епохи Відродження. Можливість реалізації ідеї невідповідної 
людини у ситуації, що діагностується епохою постмодерну як 
ситуація невідповідного людині знання, дає підстави стверджувати, 
що індивід епохи “пост-” може і має існувати у формі субстанційності. 

Оскільки субстанційний індивід передбачає взаємозалежність 
теоретика і маси, то виявляється, що саме маси є формою, яка 
продукує субстанційного індивіда. Сама можливість його існування 
може бути забезпечена лише за допомогою постійної взаємодії в 
контексті “еліта – маса”. 
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Висновки. Отже, повсякденність є не лише формою, яка 
продукує та відтворює маси, але і такою, що дає підстави виявити 
точки зростання індивідуального, оскільки саме у ній реалізується 
проектність діяльності, здійснюється робота і проблематизація 
життєвих ситуацій, яка може бути здійснена тільки у діяльності 
індивіда. Завдяки взаємному накладенню модерністських теорій 
мас і повсякденності можемо говорити про те, що характеристики 
обох досліджуваних феноменів у межах цих теорій можуть 
“працювати” переважно в умовах “твердої” сучасності. По-перше, 
вони виявляють здатність проникнення в спеціалізовані сфери 
людського досвіду через реалізацію проектності, роботи, проблема-
тизації; по-друге, демонструють метафізичний потенціал, який 
виявляється в безумовності морально-етичних учинків і уявлень, 
а також естетичних установок, що було недостатньо враховано у 
теоріях модерну. 
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Охрименко Леонид. Человек и повседневность: от масс 
к индивиду. В статье анализируются понятия масс и индивида в 
контексте повседневности. Утверждается, что повседневность 
является формой не только продуцирующей, но и такой, что позво-
ляет выявить точки роста индивидуального, поскольку именно в 
повседневности реализуется проектность деятельности, осуществля-
ется работа и проблематизация жизненных ситуаций, что может 
быть осуществлено только в деятельности индивида.  

Ключевые слова: индивид, массы, модернизм, повседневность, 
постмодернизм. 

 
Okhrimenko Leonid. Man and everyday life: from masses 

to individual. In the article the author analyzes masses and individual 
concept in the context of everyday life. It is alleged that everyday life 
is a form of not only producing but also one that can detect individual 
growth point, as exactly in everyday life project quality activity is 
realized, the work and problems of everyday life situations are carried out 
that can be done only in the activities of an individual. 

Key words: individual, mass, modernism, everyday life, 
postmodernism. 
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РАДЯНСЬКИЙ ТЕХНОКРАТИЗМ  

І “РЕАКЦІЙНА ПСЕВДОНАУКА” 

 
У статті обговорюється ідея Загальнодержавної автомати-

зованої системи управління національним господарством (ЗДАС) у 
світлі проблеми взаємодії між людиною та системою машин. 
На матеріалі історії промислового застосування електронно-
обчислювальної техніки, а також на основі порівняння систем 
В.М. Глушкова і Фредеріка Тейлора обґрунтовується пізнавальна 
неспроможність технологічного детермінізму.  

Ключові слова: автоматизація, людина, машина, техно-
кратія, технологічний детермінізм. 

 

Постановка проблеми. Актуальність теми статті зумовлена 

підвищеним інтересом наукової спільноти до проблеми “штучного 

інтелекту”. Як наслідок, з’являються уявлення, в яких людина роз-

глядається як своєрідна машина та підміняється дійсна проблема 

людських взаємин уявною проблемою “соціальних технологій”. 

Усе гучніше лунають заклики до повороту суспільства на шлях 

технократії, перетворення людини в досконалу машину або створе-

ння машини, яка була б досконалішою за людину. На тлі техно-

кратичної традиції філософська література набуває характеру фетиши-

зації або метафізичного заперечення техніки.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Озираючись на 

минуле, ми пригадуємо, що першу цілісну концепцію “промислово-

наукової” організації суспільства створив засновник утопічного 

соціалізму Анрі Сен-Сімон на початку ХІХ ст.  

У сучасній літературі обґрунтування пізнавальної неспромож-

ності технологічного детермінізму на основі порівняльного аналізу  
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систем В. Глушкова і Фредеріка Тейлора представлене недостатньо. 

У цьому полягає як актуальність, так і новизна основних ідей статті.  

Деякі аспекти зазначеної проблеми представлені у дослідже-

ннях А. Кокошина, А. Міронова, В. Піхоровича, Д. Столяренка, 

Е. Семенюка та ін. Зокрема, А. Міронов розглядає технократизм як: 

1) перенесення професійного мислення і цінностей із сфери 

наукової чи інженерної діяльності на всю іншу багатоманітність 

відношень; 2) абсолютизацію математичних моделей – надання їм 

онтологічного статусу [9]. Дмитро Столяренко зазначає: “одним із 

ключових положень критики технократії, окрім суто економічних (у 

вузькому значенні слова), має стати положення про збереження 

розподілу праці, не дивлячись на те, що технократія передбачає 

досягнення так званого суспільства постдефіцитної економіки. 

Маркс у цьому відношенні був далекогляднішим, коли в «Економіч-

них рукописах 1857 – 1859 рр.» писав, що історичне призначення 

капіталу буде виконано, «коли володіння всезагальним багатством і 

його збереження будуть вимагати від усього суспільства тільки 

умовно незначної кількості робочого часу і, з іншого боку, 

працююче суспільство буде по-науковому відноситися до процесу 

свого прогресивного відтворення…; отже, тоді, коли припиниться 

така праця, при якій людина сама робить те, що вона може змусити 

речі робити для себе, для людини” [11]. 

Мета статті – через дослідження феномену радянського 

технократизму обґрунтувати неспроможність технологічного детермі-

нізму як пізнавального принципу.  

Почнемо з того, що під “технократією” у широкому сенсі 

слова розуміють політичний режим, заснований на владі інженерів 

у суспільстві. Ідеологією цього режиму є технократизм або ж 

“технологічний детермінізм”, який полягає в ототожненні розвитку 

суспільства з технічним прогресом, а точніше, з розвитком важкої 

промисловості. Згідно з цією концепцією, жива людина є лише засо-

бом розвитку техніки. У технократичних ідеях виражаються інтереси 

ватажків промислових армій – сучасних буржуа або так званих 

“підприємців”. Мовляв, усі соціальні проблеми є наслідком проблем 

інженерно-технічного характеру, з якими народу під силу впора-

тися тільки під чуйним керівництвом “організаторів спільної 
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справи”
1
. Подібної думки дотримувалися і радянські партійні 

економісти, які намагалися утілити у життя утопії Сен-Сімона та 

ін., прикриваючи свій соціалістичний сором ім’ям Карла Маркса. 

У “країні реального соціалізму” загальне виробництво склада-

лося з сукупності різних виробництв, кожне з яких не було 

самостійним, а залежало від усіх інших. Такі відносини виробництва, 

де кожен виробник не відокремлений і є виробником лише у 

зв’язку з іншими, тобто сам по собі взагалі не є виробником, – 

відповідають ще тільки мануфактурній формі поділу праці. При 

цьому кожен окремий виробник створює тільки частину (деталь, 

елемент) від цілого продукту. Отже, вони є одночасними та роз-

горнутими у просторі етапами єдиного процесу виробництва. Інша 

справа, якби всі ці розрізнені учасники єдиного виробничого 

процесу були сконцентровані в загальному місці, наприклад, під 

дахом однієї фабрики або на території заводу, а також долучені 

до системи машин. Тоді б вони виявилися відокремленими не за 

взаємним розташуванням на карті країни, тобто чисто географічно, а 

функціонально як скомбіновані органи виробництва. Їхнє існування 

було б доведено відповідно до сутності. Отже, у формі фактичної 

кооперації виник би насправді капіталістичний розподіл праці. 

Але з відомих причин, зокрема, щоб уникнути набуття респуб-

ліками СРСР незалежності та подальшого їхнього відділення, так 

зроблено не було. Замість необхідної концентрації засобів вироб-

ництва і спілкування здійснювалася централізація управління над 

ними з метою збереження державної монополії на джерела життє-

забезпечення, у тому числі за рахунок розпорошення робочої сили 

по всьому Радянському Союзу, завдяки взаємно віддаленому 

розташуванню підприємств, посиленню залежності між ними й 

загалом між республіками. На цій хвилі, у період післявоєнної кризи, 

разом із проблемою виникає і задум “революційного” розв’язання 

                                                           
1
 Влучну характеристику цієї тенденції дає Ф.М. Достоєвський вустами 

Разуміхіна, персонажа роману “Злочин і кара”: “У них не людство, в 

міру розвинувшись історичним, живим шляхом, саме собою звернеться, 

нарешті, в нормальне суспільство, а, навпаки, соціальна система, 

вийшовши з якої-небудь математичної голови, негайно ж і влаштує все 

людство і в одну мить зробить його праведним і безгрішним, раніше 

від будь-якого живого процесу, без усякого історичного та живого шляху!” 
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цієї проблеми у вигляді так званої Загальнодержавної автома-

тизованої системи управління народним господарством (ЗДАС). 

Немов deus ex machina, ЗДАС був покликаний установити 

“правильне” співвідношення між пропозицією та попитом, що 

порушується при капіталістичному способі виробництва і спілкува-

ння. Адже не дивно, що в заснованому на капіталі радянському 

суспільстві розвиток важкої промисловості супроводжувався анархією 

та кризами. Наприклад, з цього приводу Маркс писав: “Вульгарні 

соціалісти (а від них ще й деяка частина соціал-демократів) перейняли 

від буржуазних економістів звичку розглядати і пояснювати роз-

поділ суспільного багатства як щось незалежне від способу вироб-

ництва, а відтак зображати справу так, ніби соціалізм обертається 

переважно довкола питань розподілу” [6, 20]. 

Високотехнологічним засобом управління у СРСР намагалися 

відшкодувати примітивність засобів виробництва, а також способу 

їхнього використання. Цим переслідувалася мета “урівноважити” 

суперечності всередині наявного способу виробництва, а водночас 

залагодити колізію між самим суспільством і його офіційним вираз-

ником у вигляді держави. Потопаючий за соломинку хапається.  

І справді, якщо запитати у нормальної людини: “Як побуду-

вати соціалізм?”, то вона, радше за все, відповість: “Взяти все та 

поділити!”. Виникає питання: “А за яким принципом ділити?” – 

Треба, мабуть, думати, що “згідно зі справедливістю”. Але що таке 

“справедливий” розподіл?  

На це питання Карл Маркс у “Критиці Готської програми” 

[6] задається закономірними питаннями: Хіба буржуа не стверджу-

ють, що сучасний розподіл “справедливий”? І хіба він не є винятково 

“справедливим” розподілом на базі сучасного способу виробництва? 

Хіба різні соціалістичні сектанти не дотримуються найрізноманіт-

ніших уявлень про “справедливий” розподіл?  

Само собою зрозуміло, що “кадри розв’язують усе”, відповідно, 

чому б не замінити генерального секретаря, якому нічого людське не 

чуже, у тому числі властиво й помилятися, – на електронного 

оракула, що пророкує несуперечливі “держплани”. Можна навіть 

піти далі та ввести в експлуатацію електронних кербудів і дільнич-

них інспекторів, які не п’ють і хабарів не беруть. Але хто ж буде 

виконувати ці самі “держплани”, угвинчуючи лампочки у під’їздах, 

латаючи дахи, і, таким чином, наближати людство до світлого 
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соціалістичного майбутнього? Очевидно, що все той самий Homo 

Sovieticus. І здійснювати управління над цим “дивом техніки” також 

доведеться живій людині – такому собі професору фон Брауну.  

Проте навіщо якийсь фон Браун, якщо нам відома гідна 

кандидатура на посаду “організатора великих робіт” – це Василь 

Піхорович з “Київського політехнічного інституту”. Через небачену 

скромність себе він не висуває, хоча при цьому не боїться “визнати 

прямо”, що “зумів правильно оцінити” ідею ЗДАС, на відміну від 

А. Арсеньєва, Е. Ільєнкова та В. Давидова [10, 482].  

Перш ніж ратувати за цією ідеєю, видаючи її за революційну 

теорію майбутнього, Піхоровичу варто було б поцікавитися буден-

ною практикою минулого. Замість цього, у кращих традиціях 

“істинного марксизму”, під усі дрібні винаходи мурашиного світу, 

підводиться гранітна база “комуністичної” ідеології. Щоб не впасти 

у спокусу, ми звернемося до світової історії застосування електронно-

обчислювальних машин.  

У 1890 р. Бюро перепису населення США проводило конкурс 

із пошуку нових, раціональніших шляхів підрахунку національної 

статистики. Переможцем конкурсу став інженер Герман Холлерит, 

що працював у цьому ж бюро. Молодий винахідник використо-

вував перфокарти подібні тим, які передбачав Беббідж. Він також 

створив клавішний перфоратор для кодування інформації та пристрій 

для зчитування перфокарт (card reader) табулятор (pin press). Електро-

механічна інформаційна машина Холлерита опрацювала перепис 

1890 р. менш ніж за два з половиною роки, скоротивши необхідний 

для підрахунку даних час на дві третини. Винахідник заснував 

свою власну компанію Tabulating Machine Company для торгівлі 

“разючими машинами”. У 1924 р. компанія була перейменована 

в International Business Machines, більш відому як IBM.  

Але визнаним роком створення першої універсальної ЕОМ 

став 1946 р., коли у США запрацював ENIAC
2
 – електронний 

цифровий комп’ютер загального призначення, який можна було 

перепрограмувати для розв’язання широкого спектра завдань. 

Він розроблявся на замовлення армії для складання балістичних 

таблиць для артилерії та авіації при бомбометанні. Винахідники 

                                                           
2
 Electronic Numerical Integrator And Computer - Електронний числовий 

інтегратор і обчислювач. 
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ENIAC, Еккерт і Моклі, продали свою машину компанії Ramington-

Rand, які перейменували її в Universal Automatic Computer (UNIVAC). 

Знову Бюро перепису населення США стало першим комерційним 

замовником, що купив UNIVAC для підрахунку перепису населе-

ння 1950 р.  

Винахід програмованого комп’ютера виявився сприятливим 

для промисловості, яка до того часу вже зазнавала перетворення 

видів праці відповідно до максимальної автоматизації виробничого 

процесу. До речі, у квітні 1947 р. на заводі Ford був відкритий 

“департамент автоматизації”. За свідченням Дж. Ріфкіна, новий 

відділ працював із застосуванням уже відомих технологій – гідрав-

ліки, електромеханіки та пневматики – для прискорення операцій і 

поліпшення продуктивності на конвеєрі [13, 66]. Тоді не сходили 

з уст розмови про “автоматизовану фабрику”. У журналі Fortune 

за листопад 1946 р. анонсовано, що “загроза і перспектива безлюд-

ного виробництва близька як ніколи”. Замість звільнення людей 

від праці відбувалося і продовжує відбуватися звільнення праці 

від людей, тобто його збезлюднення. Чутки про автоматизовану 

фабрику спровокували серед робітників хвилю протестів. З 1945 

до 1955 рр. у США сталося понад 43 000 страйків у рамках най-

масштабнішого в історії промисловості конфлікту між робітниками 

та капіталістами. А через півстоліття директор із інженерно-технічної 

справи заводу Rolls-Royce Колін Сміт констатував факт: “часи 

величезних фабрик, заповнених людьми, скінчились” [15, 4].  

Залежно від панівних суспільних відносин один і той самий 

засіб виробництва, у тому числі й електронно-обчислювальна машина, 

стає умовою або результатом того чи того розвитку продуктивної 

сили людей і пов’язаного з ним перетворення суспільного ладу. Як 

основу такого суспільного розвитку в кожному окремому випадку 

будь-яке винайдене знаряддя праці має (чи не має) найрізнома-

нітніші прояви та наслідки. Так, будь-яка сила виробництва може 

бути звернена в силу руйнування. А з боку тілесності, як наявна 

річ або сукупність речей, засоби й матеріали людської праці 

байдужі до суспільної форми. Бо економічним відношенням є їх 
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застосування, а не самі по собі засоби та матеріали
3
. Таким економіч-

ним відношенням є, наприклад, капітал.  

Як відомо, починаючи з XVII ст. капіталісти створюють акціо-

нерні товариства з метою забезпечення торгівлі на широкому прос-

торі, насамперед, у континентальному масштабі. Будівництво заліз-

ниць служило інтересам акціонерів, а саме привласненню транспорт-

ної та інформаційної інфраструктури, а також торговельній експансії. 

Як запевняє Пітер Мерфі, під час розв’язання проблеми щодо 

здійснення контролю на відстані за допомогою будівництва заліз-

ниць був закладений фундамент корпоративного управління [12, 36].  

Винахід і початок комерційної експлуатації електромеханіч-

ного телеграфу 1837 р. форсувало просування засобів зв’язку, 

уможлививши людям розкинути залізничні колії через цілий конти-

нент. Телеграф був покладений в основу узгодження дій людей у 

розосереджених конторах єдиної корпорації. За його допомогою 

було революціонізовано спілкування людей. Корпоративний спосіб 

спілкування зводиться до найпростіших моментів: запису, зберіга-

нню, вилученню. Він полягає в необхідності для капіталіста 

контролювати діяльність своїх робочих на відстані. Спочатку 

контори (offices) створювалися шляхом зведення воєдино кількох 

робочих місць: друкарської машинки (запис), картотеки (зберігання) 

і телеграфу (вилучення). З часом ці три функції були просто 

об’єднані в одному універсальному пристрої – комп’ютері (ЕОМ). 

Однак оцифровка дій запису, зберігання та вилучення дає можли-

вість змінити хіба що швидкість та масштаб виконуваних опера-

цій, чисто їх кількісну форму, але ніяк не сутність, тобто суспільне 

відношення людей. Адже машина – це всього лише “орган люд-

ської волі”, “посередник” у відношенні людини до людини. Сама 

ж людська воля, діяльним проявом якої є будь-яке знаряддя, походить 

із абсолютно інших речей, аніж суто техніка. Від самого знаряддя не 

                                                           
3
 На цей аспект звертає особливу увагу Карл Маркс у своїй критиці 

поглядів Прудона: “Машина так само не є економічною категорією, як 

бик, який тягне плуг. Сучасне застосування машин є однією з форм 

відносин нашого сучасного економічного ладу, але спосіб експлуатації 

машин – це зовсім не те, що самі машини. Порох залишається порохом 

незалежно від того, чи вживається він для того, аби завдати рану 

людині, або для того, щоб залікувати рани тієї самої людини” [8, 24]. 
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залежить, чи буде воно опосередковувати звільнення або ж гнобле-

ння однієї людини іншою. Жива душа не слухатиметься механіки! 

Можливо, у чиїйсь фантазії ЗДАС і готовий, але натура людська 

для нього ще не готова! Очевидно, що проблема волі та мораль-

ності, на щастя, лежить поки що за межами інженерного відомства.  

Класична капіталістична організація праці бере свій початок у 

залізничній промисловості США 1850-х рр. З метою розв’язання 

наростаючих труднощів у забезпеченні порядку під час перевезень, 

залізнична компанія Western Railroad затвердила систематичний 

збір відомостей від своїх дорожніх майстрів і швидше поширення 

поточного розкладу серед своїх поїзних бригад. Саме ж по собі 

будівництво залізниці було зумовлено зростанням населення та 

потребою в розширенні ринку, що передбачає відповідний розвиток 

спілкування та торгівлі.  

Капіталістична корпорація, по суті, є посадовою пірамідою, де 

в основі ієрархії перебувають виконавці й безпосередні робочі, 

вище сходять виробничі керівники (managers) і бригадири (foremen), 

а на вершині сидить директор, який віддає накази на розпорядження 

ім’ям капіталу. Цей принцип організації виробничого процесу був 

поширений на всі галузі промисловості та став нормою для держав-

них монополій по усьому світу аж до 1980-х рр. Нічого нового 

порівняно з цим академік Віктор Глушков не пропонує, адже най-

важливішою функцією ЗДАС називає “аналіз і ... контроль виробничо-

господарської діяльності окремих ланок і всього народного господар-

ства загалом” [1, 154]. Щобільше, самому ж радянському “генію 

сутінків” його дітище “уявляється ... у вигляді гігантської піраміди ...” 

[1, 155].  

Оскільки корпоративне спілкування позбавлялося безпосеред-

ності та усе частіше здійснювалося між випадковими і незнайо-

мими особами, то власне так виробилася й відповідна “машинна” 

мова. Вона набувала знеособлений, спустошений і ритуальний 

характер, який до болю знайомий громадянам СНД із досвіду 

спілкування у державних установах.  

Ось що, до речі, з приводу управління підприємством при 

капіталістичному виробництві пише Карл Маркс: “Керівництво 

справами або верховенство капіталіста є не тільки особливою 

функцією, що належить суспільному процесу праці і походить з 

самої природи цього процесу; але воно є водночас функцією 
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експлуатації суспільного процесу праці, і коріниться, отже, у 

неминучому антагонізмі між експлуататором і живим об’єктом 

його експлуатації. Так само із зростанням масштабів виробництва, 

які вже перестали бути власністю робітника, зростає і необхід-

ність контролю над доцільним їх вживанням” [5, 284]. За винаходом 

ЗДАС вбачаємо ту саму необхідність нагляду над процесом соціа-

лістичного будівництва, що випливає з класової суперечності у 

радянському суспільстві. Отже, золоте теля в “країні Рад” таки мало 

деяку владу!  

Пропагуючи зміну способу розподілу без зміни способу 

виробництва, зміну засобу управління без зміни суспільного ладу, 

Піхорович тим самим закликає лише до зміни форми експлуатації 

праці капіталом, і, виходячи з цього, виявляється справжнісіньким 

реакціонером. Він прагне зберегти теперішнє суспільство, але 

якимось дивом позбувшись укоріненого у ньому лиха. Інтуїтивно 

відчуваючи це, Піхорович спочатку стверджує, що “технічний засіб 

для усунення «роз’єднаності» окремих ланок суспільного вироб-

ництва було запропоновано ... Глушковим, під керівництвом якого 

й була розроблена ідея загальнодержавної автоматизованої системи 

управління економікою” [10, 482]; а вже через кілька сторінок 

сам же себе заперечує: “Менше за все хотілося б, щоб все написане 

тут було сприйняте таким чином, нібито автоматизовані системи 

управління економікою в змозі подолати ... «роз’єднаність» окремих 

ланок суспільного виробництва” [10, 484]. І тепер уже визнає 

правоту Ільєнкова: “Безперечно, що ця «роз’єднаність» долається 

лише ... через привласнення кожним індивідом усіх практичних 

здібностей людства”, хоча ще кількома сторінками раніше ця ж 

думка Ільєнкова змушувала його «дещо насторожитися” [10, 481]. У 

підсумку, за допомогою риторичного прийому Піхорович, немов 

барон Мюнхаузен, витягує себе з метафізичного болота. Важко 

після цього не погодитися з Вольтером, що метафізичні системи 

для філософів – усе одно що романи для жінок.  

Принципи створення автоматизованої системи управління 

Глушкова є кібернетичним вдосконаленням принципів “наукового 

управління виробництвом” (scientific management) Фредеріка Тей-

лора. Свого часу керманич Жовтневої буржуазно-демократичної 

революції 1917 р. у Російській імперії В.І. Ульянов (Ленін) справед-

ливо називав систему Тейлора “«науковою» системою витискання 
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поту” [4, 18], системою поневолення людини машиною [3, 369], 

яка “...сполучає в собі витончене звірство буржуазної експлуатації з 

низкою передових наукових завоювань у справі аналізу механіч-

них рухів при праці, вигнання зайвих і незграбних рухів, виробле-

ння правильних прийомів роботи, введення найкращих систем 

обліку та контролю і т. д.” [2, 189 – 190]. Отже, тепер ми можемо 

підкинути пану Піхоровичу перспективну ідею для чергової статті: 

кібернетичний тейлоризм на службі радянської влади!  

Книга Тейлора “Принципи наукового управління” є відповіддю 

на питання про підвищення ефективності національного господар-

ства. Основна ідея цієї роботи може бути передана лаконічною 

фразою: “Максимальне процвітання досягається лише як результат 

максимальної продуктивності” [14, 2]. При цьому автор стверджує, 

що нібито “справжні інтереси” власника і найманого працівника 

збігаються, оскільки успіх кожного з них опосередковано успіхом 

іншого. Виходить чарівна теорія, яка обіцяє кожному своє “щастя”: 

панам – у неробстві, а рабам – у праці! Адже створення вільного 

часу, тобто розвиток усієї повноти творчих сил кожної людини, 

а тому також і суспільства, при пануванні капіталістичних відносин 

постає як вільний час для декотрих.  

Взагалі помилково розглядати економічні відносини тільки з 

погляду розподілу суспільного продукту та робити на ньому голов-

ний акцент, оскільки цей розподіл виникає з розподілу умов вироб-

ництва. А розподіл останніх, своєю чергою, визначається способом 

виробництва.  

У передмові до своєї книги “ліками від непродуктивності” 

Тейлор називає “системне управління”. Але ми несподівано знахо-

димо подібні ж міркування Глушкова в обґрунтуванні автоматизова-

ного управління: “Такі системи уможливлюють значно поліпшити 

якість управління, а це, очевидно, веде до підвищення ефектив-

ності виробництва” [1, 136]. Далі читаємо у Тейлора: “Основний 

зміст цієї книги прояснить, що для роботи, згідно з науковими 

законами ... майже кожній дії робітника мають передувати одна 

або кілька підготовчих дій із боку управління, які тільки й дадуть 

йому змогу виконувати свою роботу краще і швидше, аніж він 

міг би це робити за інших умов” [14, 10]. І з цього місця підхоплює 

Глушков: “Адже кожному зрозуміло, що безглуздо було б науково 

управляти безладом. А елементарний порядок досягається тоді, 
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коли за допомогою ЕОМ на нижньому рівні здійснюється перехід до 

планування всіх операцій по днях, по годинах, а у деяких випад-

ках – навіть по хвилинах” [1, 137]. Конгеніально! І так, крок за 

кроком, крізь час і простір, Глушков із Тейлором, не відаючи того, 

разом створили доктрину автоматизованого управління вироб-

ництвом.  

За всім цим ховається головне питання: чи сприяє цей 

винахід реалізації людської свободи? – Без соціальної революції 

та усунення класів навряд чи! При збереженні капіталістичного 

способу виробництва і спілкування специфічна функція ЗДАС буде 

визначатися не тільки співпрацею людей для досягнення загального 

результату, скільки класовим протистоянням між власником засобів 

виробництва і власником лише здібності до праці. Отже, все, що 

нам пропонується – це зміцнення державної машини тепер вже 

бездушними і, у цьому сенсі, досконалими бюрократами. Навряд 

чи це положення врятує автоматизація документообігу, яка оголошена 

“основоположним принципом створення автоматизованої системи 

управління” [1, 139].  

Тоді, коли у СРСР кібернетику таврували “реакційною псевдо-

наукою”, її засновник Норберт Вінер пророче попереджав людство 

про наслідки автоматизації, нагадуючи, що автоматична машина 

є прямим економічним еквівалентом рабської праці. Отже, широке 

застосування автоматичної системи машин у суспільстві, заснова-

ному на капіталі, робить незатребуваними людей, які живуть лише 

власною працею, але збагачує тих, хто живе чужою працею, тобто 

капіталістів. Інакше кажучи, “тут той, хто працює, нічого не набуває, 

а той, хто набуває, не працює” [7]. Хто не працює, той їсть!  

Висновки. Отже, технократистська ідеологія не розв’язує 

проблем реального звільнення людини з тенет відчуженого буття; 

вона здатна імітувати розв’язання дійсних суперечностей людського 

суспільно-історичного буття, даючи реальним практикам хибні 

орієнтири. Особливо це відчутно у царині освіти, що може стати 

предметом подальших досліджень. 
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Кайдалов Денис. Советский технократизм и “реакционная 

лженаука”. В статье обсуждается идея Общегосударственной 

автоматизированной системы управления народным хозяйством 

(ОГАС) в свете проблемы взаимодействия между человеком и 

системой машин. На материале истории промышленного применения 

электронно-вычислительных машин, а также на основе сравнения 
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систем В.М. Глушкова и Фр. Тэйлора доказывается познавательная 

несостоятельность технологического детерминизма.  

Ключевые слова: автоматизация, человек, машина, техно-

кратия, технологический детерминизм. 

 

Kaidalov Denys. Soviet techocratism and reactionary 

pseudoscience. This article discusses the idea of the Nationwide 

Automated System of Economic Management (NWAS) in the light 

of the problem of interaction between man and machine system. From the 

historical point of view on the industrial use of computers and 

comparison of Glushkov’s theory of automated management with 

Taylor’s theory of scientific management we refute the technical 

determinism.  

Key words: automation, human, machine, technocracy, 

technological determinism. 
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РОЗВИТОК ОСВІТИ  

В “ОРГАНІЗОВАНОМУ СУСПІЛЬСТВІ”:  

УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 
У статті аналізується поняття “організоване суспільство” 

та особливості розвитку освіти у ньому. Стверджується, що 
сучасна система освіти України перебуває у стані затяжної 
системної кризи. Наголошується, що процеси соціальної модернізації 
та національно-державного будівництва передбачають радикальну 
зміну освіти суспільства, його ціннісних орієнтирів, мотивів 
діяльності. 

Ключові слова: гетерогенність, мультикультуралізм, модерні-
зація суспільства, організоване суспільство, освіта, професійний 
прагматизм, сучасне суспільство.  

 

Постановка проблеми. У сучасному світі освіта є провідним 

культурно-цивілізаційним фактором забезпечення розвитку суспіль-

ства і людини, однією з детермінант державотворчих процесів. 

Щоб досягти успіху в процесі побудови Української держави 

необхідно, по-перше, усвідомити значення освітнього чинника 

на всіх етапах розбудови державності; по-друге, переосмислити 

накопичений історичний досвід власної країни та зарубіжних 

країн; по-третє, існує гостра потреба забезпечити рівновагу між 

нововведеннями і традиціями в освітянській сфері, підняти суспіль-

ний статус освічених людей; по-четверте, вирішити, що треба 

зробити, аби примножити внесок педагогів і вчених у якісні й 

кількісні зміни в освіті, зберегти інтелектуальний потенціал нав-

чальних закладів, враховуючи глобалізацію освітнього процесу. 

Ось такі гострі проблеми постають перед нашим суспільством, 

що перебуває у процесі суспільної трансформації. І не тільки перед 
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суспільством загалом, а й перед кожною людиною зокрема. А там, 

де діє людина, виникають певні політичні та психологічні проблеми. 

Сучасне суспільство розвивається дуже динамічно. Виникають 

нові форми взаємодії як по вертикалі, так і по горизонталі. Від-

бувається ускладнення структури традиційних суспільних інститутів, 

з’являються нові канали соціальної комунікації. Нове суспільне 

оточення потребує більшої гнучкості, мобільності, адекватності. 

Мультикультуралізм, гетерогенність, професійний прагматизм 

усе наполегливіше й ґрунтовніше проникають в українське суспіль-

ство, зумовлюють розробку освітньої політики, програм підготовки 

професіоналів, змісту освіти, встановлення морально-психологічного 

клімату і відносин між усіма учасниками освітнього процесу на 

усіх його рівнях, при яких кожен школяр або студент, незалежно 

від кольору шкіри, етнічного і соціального походження, релігійних, 

вікових, політичних, класових, мовних і мовленнєвих відмінностей, 

мав би всі необхідні можливості для інтелектуального та соціально-

психологічного розвитку як громадянина Української держави. 

Розмаїття інтерпретацій системної трансформації суспільства 

в сучасній науковій літературі дає змогу екстраполювати наявні 

теорії на сучасну Україну, синтезувати їх як необхідні складові 

вітчизняної моделі демократичного вдосконалення та еволюцій-

ного самовідтворення соціуму, з’ясувати українські особливості 

“організованого суспільства”. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням освіти 

присвячено низку досліджень сучасних як вітчизняних, так і 

зарубіжних авторів: А. Алексюк, М. Аллен, М. Арчер, Р. Барнетт, 

У. Бек, Д. Белл, Є. Бєлозєрцєва, С. Вітвицька, Б. Вульфсон, О. Глуз-

ман, С. Головко, В. Жуков, Ф. Кайзер, І. Кобиляцький, Л. Нечепо-

ренко, Л. Рувінський, Г. Уолфорд та ін.  

Висловлюючи своє розуміння ролі освіти в сучасному світі, 

В. Андрущенко зазначає, що “Освіта загалом і вища освіта зокрема 

відіграє в суспільстві унікальну роль: вона відтворює особистість, 

озброює її знаннями, формує світогляд і творчі здібності, виховує як 

патріота і громадянина, тобто реально готує його (суспільства) 

майбутнє. І від того, якою буде наша освіта, без перебільшення, 

залежить майбутнє держави: народу і культури” [2, 215].  

Ця думка також простежується у працях Б. Гершунського: 

“Саме освіта принципово «працює» на майбутнє, визначаючи 
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наперед особистісні якості кожної людини, її знання, вміння, 

навички, світоглядні і поведінкові пріоритети, а відтак – економіч-

ний, моральний, духовний потенціал суспільства, цивілізації загалом” 

[3, 89].  

Мета статті – проаналізувати реалії та перспективи розвитку 

української освіти в організованому суспільстві. 

Сьогодні зі впевненістю можемо стверджувати, що організо-

ване суспільство є полем і школою демонополізації державної 

влади, зростанням авторитету політичних партій. Його провідними 

рисами є:  

– міцна правова держава з енергійним, мудрим і авторитет-

ним політичним лідером-реформатором;  

– ринково-регульована економіка, побудована на засадах 

плюралізму форм власності;  

– гарантований соціальний захист населення;  

– виважена гуманітарна стратегія, що інтегрує колективно-

народну (національну) волю, мобілізує громадян на здійснення 

реформ;  

– легітимність уряду, громадська злагода та згуртування; 

– свобода особистості;  

– соціальна справедливість [1]. 

Українському суспільству ХХІ ст. властиві тільки окремі 

ознаки “організованого суспільства”. Так, у зародковій стадії пере-

буває політична і державотворча дієздатність політичних інститутів, 

передусім політичних партій і профспілок. Наявні потужні політичні 

сили не мають яскравого “ідеологічного обличчя”, системних концеп-

цій націє- та державотворення. Освітні блоки програм впливових 

політичних суб’єктів обмежуються загальними малозначущими 

фразами, не містять конкретних механізмів реалізації освітніх планів 

і проектів. Політичні лідери не усвідомлюють повною мірою 

важливості освітнього чинника у процесі проведення суспільних 

реформ. А у розвинутих країнах світу (США, Японія, Франція, ФРН) 

питання освіти й науки займають вагоме місце у політичних 

програмах і доктринах, а їх розв’язанням займаються урядовці й 

політики усіх рівнів. Наприклад, у США питання якості та 

доступності освіти проголошено питанням “геополітичного лідер-

ства американської нації”. Отже, визнаного світового успіху досяга-

ють системи освіти тих країн, де панують логічність і систематич-
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ність навчання та масово поширене постійне виконання учнями і 

студентами грамотно підібраних і скомпонованих завдань різного 

ступеня складності, де компетентність формується у вигляді конкрет-

них реалізаційних спроможностей [4]. 

По-друге, нерозвинутими залишаються правові інститути. 

У країні процвітає непотизм, корупція, використання тіньових 

схем з метою власного самозбагачення, все більшої політичної й 

економічної ваги набувають окремі фінансово-промислові групи, 

що різними шляхами лобіюють свої корпоративні інтереси. Судові 

інстанції стають розмінною монетою у політичних іграх та економіч-

них спекуляціях. Освітній сектор потерпає від наявності численних 

правових колізій, незадовільної правозастосовчої практики законо-

давства про освіту. 

По-третє, вкрай незадовільним є соціальний захист населення. 

Аналіз сучасних проблем соціального захисту свідчить про його 

перехідний стан і безсистемність у сфері регулювання рівня й 

якості життя населення в умовах ринкових перетворень. Це під-

тверджують такі негативні явища, як глибока соціальна та майнова 

нерівність, масова малозабезпеченість і бідність, обмеження доступу 

населення до культури, охорони здоров’я, освіти, науки. Руйнува-

ння людського капіталу відбувається тоді, коли конкурентоздат-

ність національної економіки все більше визначається динамікою 

розвитку саме цього виду капіталу, знань, інновацій та інформа-

ції. У цих умовах спостерігається відплив науково-педагогічних 

і педагогічних працівників із гуманітарного сектора, падає соціальна 

престижність праці педагога, науковця. 

По-четверте, відбувається нівелювання таких традиційних 

соціальних цінностей, як “чесна праця”, “професійна сумлінність”, 

“соціальна справедливість”. У результаті освіту намагаються пере-

творити на систему, яка обслуговує виробничу сферу, а характер 

її розвитку визначається не потребами суспільства, а попитом на 

ринку праці. Перед нею ставлять завдання не стільки громадян-

ського, політичного, культурного розвитку населення, скільки під-

готовки кадрів. Система освіти є засобом легітимізації сучасних 

форм соціального розшарування [5]. 

Водночас варто відмітити, що певні позитивні тенденції щодо 

становлення “організованого суспільства” в Україні існують, а саме: 

–  формується відповідна законодавча база; 
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– робляться спроби щодо забезпечення переходу економіки на 

ринкові засади; 

– знайдено певний баланс між регулятивним і організаційним 

впливом держави та повноваженнями громадянського суспільства; 

– гарантовано плюралізм у ідеологічному, культурному, 

економічному й політичному житті. 

“Організоване суспільство” є суспільством трансформацій-

ним, перехідним. Воно має свої особливості й існує за усталеними 

стандартами, що поступово замінюються (оновлюються) перманент-

ними нововведеннями – вдалими і не зовсім вдалими, – які надають 

йому нову соціально-історичну якість. Жити у такому суспільстві 

непросто, але цікаво. У трансформаційному суспільстві наявне 

суперечливе сприйняття дійсності різними верствами населення, 

політичними групами. У ньому немає усталених пріоритетів, цінніс-

них орієнтацій, бо вони лише формуються. До них люди наближа-

ються обережно, з частими “відкатами” до старих позицій, сумнівами 

щодо правильності обраного шляху та гучними звинуваченнями 

політиків і державних діячів щодо їхнього вибору [1]. 

В “організованому суспільстві” освіта має виконувати такі 

три найважливіші функції: 

– продукувати і пропагувати знання (функція Знання); 

– сприяти інтеграції вітчизняного та зарубіжного досвіду в 

сучасну українську державотворчу концепцію (функція Пам’яті); 

– давати орієнтири та конкретні механізми втілення держав-

ницьких планів та ідей у життя (функція Волі). 

Знання як стратегічний ресурс трансформації суспільства є 

складним соціально-культурним феноменом, одним із основних 

чинників системних соціальних перетворень впливу людини на 

природне і суспільне середовище. Важливо, що знання, на відміну 

від матеріальних ресурсів, під час використання не розпорошуються, 

не амортизуються, а, навпаки, примножуються, потужнішають, під-

вищують ефективність тієї структури, яка чутлива до дифузії знань, 

сприяють становленню інформаційного суспільства. Тому і зміни у 

суспільстві відбуваються адекватно до його інтелектуального роз-

витку, з чим синхронізуються перетворення в соціальній, економіч-

ній, політичній та духовній сферах. При цьому знання, постаючи 

дієвим засобом соціальної дії, й собі впливають на суб’єкт цієї дії, 
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сприяючи підтриманню стабільності, суспільної рівноваги, соціаль-

ного порядку, сталому розвитку і прогресу. 

Швидке досягнення Україною політичного, економічного, 

соціального, духовного успіху можливе лише на основі реформ, 

постійних якісних змін у інститутах і культурі, застосованих на 

негайному та ефективному запровадженні широкого комплексу 

інновацій і нововведень [8]. 

Освіта та професійна підготовка стають найважливішими 

важелями, які має держава для забезпечення позитивної трансфор-

мації суспільства. 

Система освіти України ХХІ ст., яка недавно ще могла 

похвалитися багатьма позитивними показниками і характеризу-

валася як одна із найрозвиненіших у світі, перебуває у стані затяжної 

системної кризи. 

По-перше, спостерігається зниження позитивної мотивації 

до тривалого і систематичного процесу набуття знань, умінь і нави-

чок, що становлять основу і зміст освіти загалом. 

По-друге, триває відтік найздібніших наукових і педагогіч-

них кадрів із науково-дослідних установ, вишів, шкіл, дошкільних 

закладів. 

По-третє, має місце деформація психологічного клімату в 

колективах учнів, учителів, студентів, викладачів вузів у бік його 

погіршення, негативної зміни ціннісних орієнтирів і загальної 

деморалізації, пов’язаної з падінням престижу Вчителя. 

Так, за показниками кількості учнів і студентів на 10 тис. 

населення ми значно відстаємо від розвинутих країн. Це результат 

збайдужілості нашого суспільства на певному етапі його розвитку до 

механізмів його саморозвитку, які закладені в освіті, та того, що 

сьогодні не вироблена така система цінностей та ідеологія, що 

були б визнані більшістю людей країни і стимулювали позитивну 

повсякденну мотивацію, мотивацію на вищі потреби, сенс життя 

наших громадян загалом [8]. 

Перед системою освіти гостро постають питання світогляд-

ного характеру, а також завдання посилення ролі “національної 

домінанти” у виховному процесі. Проблеми національного відродже-

ння, формування сучасної демократичної національної держави 

не можуть успішно розв’язуватися без участі суспільних наук. 
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Соціальні та гуманітарні науки мають бути щільніше включені до 

навчально-виховного процесу. 

В останні десятиріччя відбуваються радикальні зрушення 

в технології освітнього процесу. Основою таких зрушень є сучасні 

науки, зокрема інформатика, системотехніка, кібернетика. Ми ще 

не усвідомили належною мірою той факт, що людство переживає 

третій інформаційний переворот – за своїми наслідками значимі-

ший, ніж перший, пов’язаний з появою писемності, та другий, 

пов’язаний з появою друкарства. Навчання книжкове перетворю-

ється у навчання комп’ютерне. І хоча ми розуміємо, що не можна 

впадати у крайнощі та принижувати значення писемності й друкар-

ства, все-таки обличчя “організованого суспільства” визначають 

бази даних, персональні комп’ютери, Інтернет, засоби теле- та 

відеодоступу, дистанційне навчання. 

Великого значення у сучасних умовах набирає когнітивно-

інформаційний, технологічний підхід до вироблення, нагромадже-

ння, використання нових знань, передусім інноваційного рівня. 

Доповнення відомого гносеологічного підходу до пізнання під-

ходом функціонально-інструментальним передбачає вагомі прориви 

в методології аналізу та реалізації інтелектуального, інформацій-

ного потенціалу суспільства, який зосереджений у сферах освіти, 

науки та державного управління, а також нового розуміння їхніх 

функцій і трансформаційних механізмів [8]. 

З іншого боку, освіта має ґрунтуватися на культурно-

історичному досвіді, що формується в результаті самопізнання, 

самоаналізу, об’єктом якого є життєдіяльність окремої особи, її 

роздуми, поведінка, емпіричні знання й спостереження соціуму. 

Культурно-історичний досвід закодований у системі знань, навичок 

та умінь, які передаються з покоління в покоління, у різноманітних 

діях і зразках поведінки людей, викристалізований у формах 

матеріальної та духовної культури народу. Цей досвід функціонує 

завдяки механізму історичної пам’яті. 

Історична пам’ять – це минуле, яке живе в нас, у сьогоденні, 

воно спонукає всіх без винятку співпереживати, любити й ненавидіти, 

є важливою складовою історичної свідомості й національної само-

свідомості. Історична пам’ять формує духовну атмосферу суспіль-

ства, систему цінностей, допомагає йому визначити власне місце 

в нескінченному потоці часу [6]. 
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Функція Пам’яті уможливлює виробити оптимальну синте-

тичну модель освітнього розвитку, накреслити пріоритети та роз-

робити алгоритм усунення недоліків у освітній сфері. 

Здійснення сутнісного реформування освітньої галузі не-

можливе без підготовки менеджерів у сфері освіті, консолідації 

суспільства і національної еліти на засадах нового мислення, пріори-

тетів загальнолюдських цінностей та інтересів, переходу від політич-

ної конфронтації до співробітництва, однотипного розуміння алго-

ритмів саморозгортання освітніх процесів. 

Функція Волі дасть змогу розробити та втілити у життя 

систему практичних заходів щодо реального реформування освіт-

ньої галузі, забезпечить стабільність, послідовність, відкритість і 

цілеспрямованість, уможливить суспільне усвідомлення того, що 

ми маємо здійснити, яким способом і якими засобами. 

Висновки. Отже, в умовах модернізації суспільства одним 

з елементів соціальних перетворень в Україні має стати орієнта-

ція на “організоване суспільство” як модель соціальної організації. 

Водночас процеси соціальної модернізації та національно-державного 

будівництва вимагають радикальної зміни освіти суспільства, його 

ціннісних орієнтирів і мотивів діяльності. На перший план виходять 

процеси нагромадження і використання набутих знань, переосмис-

лення культурно-історичного досвіду, проектування, самодетермі-

нації, визначення власних ціннісних орієнтирів на основі без-

посередньої інтеріоризації освітніх цінностей, які набувають харак-

теру політичного й етичного вибору індивідуального та соціального 

буття [10]. Швидке досягнення Україною політичного, економіч-

ного, соціального, духовного успіху є можливе лише на основі 

реформ, упровадження якісних змін до інститутів освіти і культури, 

освоєння широкого комплексу інновацій і нововведень. 

 

Література 
1. Андрущенко В.П. Організоване суспільство: потреба для 

України / В.П. Андрущенко // Нова парадигма  журнал наукових 

праць. – К., 2005. – Вип. 50. – С. 3 – 21. 

2. Андрущенко В.П. Роздуми про освіту : статті, нариси, 

інтерв’ю. – 2-ге вид., допов / В.П. Андрущенко. – К. : Знання України, 

2008. – 819 с.  



РОЗВИТОК ОСВІТИ…  149 

3. Гершунский Б.С. Философия образования для XXI века (в 

поисках практико ориентированных образовательных концепций) / 

Б.С. Гершунский. – М. : Совершенство, 1998. – 459 с.  

4. Дзвінчук Д. Розвиток суспільства та освіти: історико-

філософський аналіз / Д. Дзвінчук. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 

2006. – 156 с. 

5. Золотухін Г. Освіта – не товар, студенти – не покупці / Г. Золо-

тухін // Соціальна психологія. – 2005. – № 1 (9). – С. 14 – 36. 

6. Кравченко П.А. Соціальні аспекти трансформації вітчизняного 

культурно-історичного досвіду / П.А. Кравченко // Мультиверсум  філософ-

ський альманах. – К., 2001. – Вип. 20. – С. 15 – 26. 

7. Кремінь В. Підвищення ефективності вищої освіти і науки як 

дієвого чинника суспільного розвитку та інтеграції в європейське спів-

товариство / В. Кремінь // Вища школа. – 2003. – № 6. – С. 2 – 3.  

8. Кушерець В.І. Аналіз знання як стратегічного ресурсу транс-

формації суспільства (Світоглядно-методологічний аспект) : автореф. 

дис. … док. філос. наук / В.І. Кушерець. – К., 2003. – 42 с. 

9. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес : 

матеріали до першої лекції / Уклад. М. Степко, Я. Болюбаш, К.М. Лемків-

ський, Ю.В. Сухарніков ; відп. ред. М.Ф. Степко. – К. : Вид. центр 

МОН України, 2004. – 24 с.  

10.  Стасюк Г.Є. Розвиток освіти в “організованому суспільстві”: 

українські реалії та перспективи / Г.Є. Стасюк // Нова парадигма : журнал 

наукових праць. – К. : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. – 

Випуск 62. – С. 52 – 58.  

 

Стасюк Генадий. Развитие образования в “организованном 

обществе”: украинские реалии и перспективы. В статье анализи-

руется понятие организованного общества и особенности развития 

образования в такого рода обществах. Утверждается, что сегодня 

система образования находится в состоянии затяжного систем-

ного кризиса. Подчеркивается, что процессы социальной модерни-

зации и национально-государственного строительства требуют 

радикального изменения образования общества, его ценностных 

ориентаций и мотивов деятельности. 

Ключевые слова: гетерогенность, мультикультурализм, 

модернизация общества, организованное общество, образование, 

профессиональный прагматизм, современное общество. 
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Stasiuk Hennadiy. Education development of organized 

society: Ukrainian realities and prospects. This article analyzes the 

concept of an organized society and especially the development of 

education in such a society. It is argued that today an educational 

system is in the state of a prolonged systemic crisis. It is emphasized 

that the process of social modernization and nation-state forming requires 

radical change of education in the society, its value orientations and 

motives of the activity. 

Key words: heterogeneity, multiculturalism, social modernization, 

organized society, education, professional pragmatism, modern society. 
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СУЧАСНЕ БОГОСЛОВ’Я І ПРОБЛЕМА ЕКОНОМІКИ 

 
У статті проведений філософський аналіз богословського 

осмислення проблем економіки та діяльності Церкви у сфері 
теоретичного врегулювання соціальної дійсності. Показано роль 
Церкви у розв’язанні проблем рабства, соціальної нерівності, 
зростання бідності тощо. Основний акцент зроблено на соціально-
етичному доробку архієпископа Райнгарда Маркса. 

Ключові слова: богослов’я, економіка, Р. Маркс, соціальна 
етика. 

 

Постановка проблеми. Серед соціальних і політично-

економічних проблем, які піднімалися богословами та діячами 

Католицької Церкви, чільне місце займає питання справедливого 

розподілу матеріальних благ у суспільстві. Богословське осмисле-

ння економічних процесів базується передовсім на основних принци-

пах соціальної доктрини Церкви. Як тільки у людей з’явилася 

якась власність, хай навіть найменша, отримана шляхом збираль-

ництва, одразу ж необхідним стало мистецтво розподілу матеріальних 

благ, тобто економіка. Кожна людина, народжуючись у певному 

суспільстві, стає членом сформованої попередніми поколіннями 

системи розподілу благ. Однак наявні в різні епохи економічні 

системи не спроможні задовольнити усіх. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій дає змогу говорити 

про недостатню кількість праць дослідників із цієї проблеми, 

зокрема у вітчизняній науці. Деяким аспектам зазначеної проблеми 

присвячені праці В. Заблоцького [1], А. Карася [2] та ін. В. Заблоцький 

акцентує увагу на питаннях, пов’язаних із класичним економіч-

ним лібералізмом у контексті лібералізму як соціокультурного 
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феномену, емансипаторської метаідеології, особливого різновиду 

соціального порядку, специфічної комунікативної експансії. А. Карась 

у монографії “Філософія громадянського суспільства в класичних 

теоріях і некласичних інтерпретаціях” розглядає витоки та еволю-

цію ідеї громадянського суспільства, пов’язаних із дискурсивно-

етичними практиками здійснення свободи. До речі, принцип свободи, 

на думку сучасних католицьких мислителів, є одним із важливих 

критеріїв якості економічної системи. На нашу думку, ліберальний 

капіталізм не завжди витримує перевірку за критерієм свободи. 

Мета статті – провести філософський аналіз богослов-

ського осмислення проблем економіки та діяльності Церкви у 

сфері теоретичного врегулювання соціальної дійсності, показати 

роль Церкви у розв’язанні проблем рабства, соціальної нерівності, 

зростання бідності. При цьому ми будемо спиратися на ідеї архіє-

пископа Райнгарда Маркса, пов’язані з актуальними проблемами 

економіки та соціальної дійсності. 

Економіка і духовність видаються контрасно-протилежними 

царинами. Однак це тільки на перший погляд. Багатство та бідність 

беззаперечно впливають на духовні переживання. Проблема роз-

поділу благ та справедливі економічні відносини є однією з най-

актуальніших проблем усіх епох. Найбільшою проблемою рабо-

власницького ладу було саме рабство, в умовах якого виникало 

питання не тільки власності на матеріальні речі, а й на певні 

прошарки людей. Прагненням раба було володіти самим собою. 

Рабовласництво стало ціллю невгамовних атак християнства. Перші 

християни, серед яких не було розрізнення між рабами і вільними, 

спричинили справжню цивілізаційну революцію. Легалізація хрис-

тиянства у Римській імперії одночасно зумовила ліквідацію рабства. 

Повторення проблеми рабства відбулося у Латинській і Північній 

Америці, де рабами ставали переважно африканські полонені, 

завезені на відкриті Колумбом у 1492 р. континенти для важкої 

фізичної праці. Оскільки Католицька Церква від перших століть 

християнства стояла на позиціях заборони поневолення людей і 

їх використання як виробничого ресурсу, то рабовласники для виправ-

дання своєї діяльності відмовлялися визнавати африканців та індіан-

ців людьми. У цих умовах проявилася жорстка позиція Папи 

Павла ІІІ, який у 1537 р. видав буллу “Sublimus Dei”. Цією буллою 

Папа майже на рівні догми ствердив, що африканці мають душу, 
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є людьми, і не можуть бути поневолені. Спроби заборони рабства, 

здійснені Папою Павлом ІІІ, не можна вважати успішними, оскільки 

воно не зникло з людської історії відразу ж після видання булли. 

Однак ці спроби поклали початок серйозному осмисленню цієї 

проблеми. Рабство було економічним феноменом не тільки “третього 

світу”. У феодальній Європі сформувалася нова форма рабства – 

кріпацтво. Найбільшого удару рабство зазнало у ХІХ – ХХ ст. У 

1933 р. рабство було заборонене на території Британії, тобто в її 

колоніях. Розвиток промисловості у Європі, що потребувала щораз 

більше робочої сили, давала кріпакам можливість, які втікали із 

сільських помість, знаходити заробіток у містах. Так, хвиля інтенсив-

ного розвитку промисловості підважила феодальні основи кріпацтва. 

“Весна народів”, тобто низка революцій 1848 – 1849 р., які про-

котилися Францією, Німеччиною, Австрією та іншими країнами, 

привели до ліквідації кріпацтва. Австрія відмінила цей ганебний 

спосіб поневолення людей у 1848 р. У Північній Америці рабство 

було відмінено внаслідок Громадянської війни 1861 – 1865 рр. 

між Сполученими і Конфедеративними Штатами Америки. У 

1861 р. було зліквідоване кріпацтво у Російській імперії. Так, Європа 

та Америка остаточно зліквідувала рабство у ХІХ ст. У країнах, 

в яких християнство не є домінуючою релігією, рабство проіснувало 

довше: наприклад, в Османській імперії – до 1908, у Китаї – до 

1910, в Ємені – до 1962, в Омані – до 1970, у Мавританії – до 

1980, у Нігерії – до 1995. У Судані, Сомалі, Анголі, Сьєра-Леоне, 

Непалі та деяких інших країнах рабство існує й досі. 

Найбільші економічні проблеми феодального ладу спричиню-

валися постійними міжусобними війнами, які розривали Європу 

та проливали ріки крові. Війни поглинали не тільки величезні 

капіталовкладення та руйнували надбане важкою працею майно, 

а й винищували чоловіче населення, яке під час війни змагалося 

на фронтах, а у мирний час працювало на розвиток тогочасної 

економіки. Реакцією Церкви на цю проблему було створення 

притулків для біженців при монастирях і храмах, засновування 

шпиталів і формування теорії справедливої війни. Укладення умов 

справедливої війни – як от її завчасне оголошення, оборонний, а 

не агресивний характер, спричинення безвихідним становищем, 

сприймання миру як цілі війни, великодушність до тих, хто зазнав 

поразки – не розв’язували проблему, але її принаймні мінімалізу-
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вали і локалізували. Теорія справедливої війни ґрунтувалася на 

античній спадщині Аристотеля і Цицерона, але розвинулася у 

середньовічних схоластів. 

Проблеми капіталізму стали основною темою соціальних 

енциклік римських архієреїв і практичної діяльності борців за 

соціальну справедливість та робітничі права робітників, серед яких 

особливе місце зайняв майнський єпископ В.Е. фон Кеттелєр. В 

умовах капіталізму сформувалися кілька політично-філософських 

концепцій як реакція на проблеми капіталізму. Серед них най-

популярнішою була філософія марксизму, яку розглядали римські 

понтифікі у соціальних енцикліках. 

Політичним візаві комунізму став лібералізм. Політичний 

лібералізм відзначався свободою громадянина і громадянського 

суспільства. Укоренившись, в основному, у Британії та США, він 

виразився в політиці невтручання в особисте життя громадянина. 

Економічний лібералізм втілився у принципі laissez-faire, тобто 

невтручання держави у вільний ринок [1, 155]. На думку осново-

положника сучасної економічної теорії та ліберального капіталізму, 

шотландського економіста Адама Сміта, всі економічні процеси 

мають регулюватися “невидимою рукою ринку”, а не державою. 

А. Сміт уважав людей егоїстичними істотами, нездатними до 

милосердних вчинків і проявів любові. Однак злі схильності людини 

в умовах вільного ринку товарів і послуг не спроможні завдати 

людям лиха. Егоїстичні прагнення виробників до збагачення 

стимулюватимуть їх до виробництва товарів і послуг. Виробники не 

залишать споживачів без їжі, одягу тощо не тому, що схильні 

альтруїстично дбати про ближнього, а тому, що лише виготовля-

ючи продукцію вони зможуть отримати свій зиск. Великі уповання 

А. Сміта супроводжувалися прагненням повної свободи ринкової 

торгівлі та відсутності контролю з боку держави [2, 109]. А. Сміт 

був безперечно правий, коли стверджував, що виробники в умовах 

вільної торгівлі продукуватимуть якомога більше товарів і послуг та 

забезпечать ринок пропозиціями, відповідно до попиту споживачів. 

Однак він помилявся, коли твердив, що виробник, хай навіть задля 

власного зиску, дбатиме про споживача. Дійсність показала, що 

в умовах вільного ринку одні стають щораз багатшими, а інші – 

біднішими. Виробники і справді виготовляють усе, що потребує 

ринок і можна продати. Проте, ставлячи собі за ціль не задоволе-
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ння потреб споживача, а власну наживу, виробник не перейма-

ється споживачем, а роботодавець – робітником. Як наслідок, 

непоодинокі виробники намагаються виготовити продукт якомога 

нижчої собівартості і продати його дорожче. Це відбивається на 

якості продукції. Роботодавці, не задумуючися про прожитковий 

мінімум, який необхідний їхнім робітникам для нормального побуту 

їхніх родин, намагаються усіляко знизити оплату праці, часто 

використовуючи безвихідну ситуацію робітників. Невидима рука 

вільного ринку сприяє примноженню різновидів продукції та 

збільшенню реєстру товарних артикулів, але не дбає про споживача 

[4, 87]. 

Сьогодні можна впевнено стверджувати, що класичний 

економічний лібералізм себе вичерпав. Немає жодної держави світу, 

в якій розвивається абсолютно вільна ринкова економіка. Держава 

змушена втручатися у сфери виробництва передовсім для того, щоб 

установити контроль за якістю продукції, збереженням екологіч-

них норм виробництва, утилізацією відходів. Світові економічні 

кризи, яких від часу А. Сміта було чимало, змушували державні 

уряди вливати у підприємства субсидії, аби ті не збанкрутували, 

оскільки банкрутство призводить до безробіття та зубожіння труда-

рів. У цих умовах громадяни – чиїми коштами, отриманими через 

стягнення податків, оперує уряд – змушені платити власникам і 

топ-менеджерам великих компаній, щоб залишитися на робочих 

місцях. Державні уряди – у більшості європейських держав – зму-

шені втручатися у внутрішню політику підприємств, установлю-

ючи межі мінімальної зарплатні. Держави, які цього не роблять 

(наприклад, США) зустрічаються з величезною проблемою “працю-

ючих бідняків”, тобто наявністю людей, які старанно працюють, 

однак заробляють менше прожиткового мінімуму. Уряди виплачу-

ють допомоги безробітним, вимагають від підприємств, особливо 

тих, які використовують державні блага, соціальних гарантій, 

формують страхові та пенсійні фонди, щоб захистити своїх громадян 

від можливих крахів ринку тощо. Усе це показує, що ринкова 

економіка та принцип laissez-faire мають суттєві недоліки, не поборю-

ючи яких людство опиниться на межі тотальних злиднів. 

У ХІХ ст. К. Маркс ще не міг передбачити всіх тих проблем, з 

якими зіткнулася економіка у ХХ ст. Він не був свідком глобалізації, 

яка втягнула всю світову економіку у вир гонитви за наживою. 



 ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНИХ НАУК. ВИПУСК 33. ФІЛОСОФІЯ 156 

Однак уже побаченого в його час було достатньо, щоб вилити 

потік нищівної критики на адрес приватної власності та покласти 

початок планової економіки. К. Маркс пішов шляхом відкинення 

недосконалого, а не його удосконалення. Заперечуючи приватну 

власність, він знімав проблему, а не розв’язував її. Економічна 

ситуація соціалістичних країн показала непридатність планової 

економіки. Вона тісно пов’язана зі свободою людини. Марксизм 

створив ситуацію повної залежності індивідуума від загалу, дикта-

туру і тоталітаризм. Якщо від марксизму не надто очікували чогось 

іншого, то лібералізм у всіх його проявах ставить собі за мету звільне-

ння людини. Проте панування “вільного” ринку дивним чином 

не приводить до свободи людини. Безробітний у пошуках роботи 

залежний від пропозицій, наявних на ринку праці. Він часто обирає 

не те, чого прагне, а те, що дають. Голодний і злиденний бідняк 

у пошуках прожитку часто стає на кримінальний шлях, зовсім 

цього не прагнучи. Він невільник своєї ситуації. Кожна людина, 

яка живе в умовах ринкової економіки, та її добробут залежать 

від тенденцій на Нью-Йоркській фондовій біржі та сформованого 

на Уолл-Стріт індексу Доу-Джонса, на Лондонській нафтовій біржі 

та сформованій ОПЕК ціни на нафту. Від цього залежать навіть 

ті, хто не знає, де існують Нью-Йорк або Лондон. Класичний 

економічний лібералізм разом із глобалізацією не примножують 

свободу, а навпаки – її зменшують. 

Для християнства ситуація, яка склалася, є особливо важли-

вою. Проблеми економіки не оминули богословську дискусію. Так 

само, як Церква реагувала на рабство і покріпачення, як намагалася 

вплинути на проблему війни і миру, робить спроби дати оцінку 

сучасній економічній ситуації. Соціальне вчення Католицької 

Церкви є спробою проаналізувати ці проблеми. Соціально-економічні 

проблеми є центральними у діяльності В.Е. фон Кеттелєра. Живучи 

у той час, що і К. Маркс, він реагував на проблеми по-іншому. Якщо 

К. Маркс вирішив за доречне побороти капіталізм, то майнський 

єпископ прагнув виправити його недоліки. В основу діяльності 

В.Е. фон Кеттелєра лягло прагнення людини до свободи як най-

вищої цінності. Поняття “свободи” є основою католицького соціаль-

ного вчення. Саме на цьому засновку католицькі мислителі будували 

свою критику наявних політично-економічних ладів: комунізму 

та лібералізму. Богослови вбачали проблему відсутності приватної 



СУЧАСНЕ БОГОСЛОВ’Я…  157 

власності саме в тому, що людина, яка нічим не володіє, опиня-

ється у повній залежності від уряду, який розподіляє матеріальні 

блага. Той, у чиїх руках перебуває продовольство і товари першої 

необхідності, та той, хто, розподіляючи їх, має владу дати або не 

дати, навіть мимовільно панує над тими, хто потребує цих благ. 

Людина в комуністичному середовищі залежна від загалу. Комуніс-

тична демократія є пануванням загалу над індивідуумом. Саме 

ці критичні зауваження пронизують папські соціальні енцикліки. 

Аналогічну проблему творці католицького соціально-економічного 

вчення бачили у лібералізмі. Невидима рука вільного ринку сприяє 

збагаченню багатих і зубожінню бідних. Кожна людина має різні 

таланти: в одних присутній хист до заробляння, а в інших його 

немає. Історія знає непоодинокі випадки, коли генії, які стояли на 

передовій розвитку культури, жили у крайніх злиднях. Випереджу-

ючи оточення, вони не сприймалися ровесниками; їхні твори не 

користувалися попитом на ринку, оскільки широка маса покупців ще 

не доросла до сприймання їхнього мистецтва. Ведучи за собою 

цивілізацію та даруючи їй можливість розвитку, вони не отриму-

вали від неї навіть найнеобхіднішого. Зрештою, й сам А. Сміт, який 

заклав основи класичного економічного лібералізму, провів останні 

роки свого життя у скромній орендованій квартирі, живучи на 

невелику зарплатню. 

Проблеми сучасної економіки породжують критичний аналіз 

католицьких економістів, соціологів, фахівців із соціальної етики. 

Важливою у цьому контексті є постать Кардинала Райнгарда 

Маркса, Архієпископа Мюнхенсько-Фрайзінґського та Голови 

Німецької конференції католицьких єпископів. Цей архієрей увійшов 

до історії не тільки як церковний діяч, а і фахівець із соціальної 

етики й економіст. За іронією долі він був єпископом у місті Трір, в 

якому народився його знаменитий однофамілець Карл Маркс. 

Р. Маркса поєднує з К. Марксом не тільки однакове прізвище і 

тривале перебування у Трірі, а й зацікавлення одними й тими ж 

самими питаннями. Мюнхенський Кардинал ставить собі за ціль 

проаналізувати економічні проблеми сучасності та дати на них 

адекватну відповідь. Вийшовши з небагатої родини та будучи змуше-

ним із ранніх літ працювати, Р. Маркс задався питанням про 

причини бідності. У своїх працях і публічних виступах він часто 

розглядає те, що побачив і почув у межах своїх частих зустрічей 
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із дрібними підприємцями, робітниками, безробітними, безхатьками, 

неблагополучними сім’ями. Він звертає увагу на постійний зріст 

чисельності бідних і безробітних, навіть у Німеччині – країні загаль-

ного достатку. На сторінках його праць представлені статистичні 

дані, які вражають своїми цифрами: “Якщо взяти за критерій 

абсолютної бідності дохід менше двох доларів на людину на день, то 

кількість тих, хто животіє на цій межі, становить, за приблизними 

оцінками, понад 2,5 млрд чол.” [3, 22]. Р. Маркс стривожений 

зростом working poor у США, тобто людей, які працюють, однак, 

через відсутність державного регулювання мінімальної зарплатні та 

браку пропозицій на ринку праці, отримують за свою працю менше 

прожиткового мінімуму у цій країні. Незважаючи на величезну 

кількість працюючих бідняків, прибутки керівників підприємств 

стрімко зростають: “Якщо на початку 70-х років американський 

менеджер у середньому заробляв разів у двадцять п’ять за промис-

лового робітника, то майже 30 років потому зарплатні одного 

менеджера вистачало, щоб заплатити за роботу відразу п’яти сотням 

робітників” [3, 24]. Державне регулювання мінімальної заробіт-

ної плати, яке присутнє у Європі, не розв’язує проблему: “У країнах 

континентальної Європи, де сильні профспілки повстають проти 

скорочення зарплатні, а високі соціальні, чи то так соціально-

правові стандарти ускладнюють і здорожують звільнення, компа-

нія, зі свого боку, бере на роботу дедалі менше людей. Тим-то 

паралельно з англосаксонською тенденцією втрат реальної заробіт-

ної платні в Західній Європі виникло явище масового структурного 

усталеного безробіття” [3, 24]. 

Ці та численні інші факти, які зібрав Р. Маркс і опублікував у 

своїх працях, показують жахливу кризу, до якої впевненими кроками 

рухається сучасна цивілізація. Він погоджується зі своїм одно-

фамільцем К. Марксом у тому, що загальноприйнятий вектор 

економічного розвитку скеровує людство у прірву. Якщо сьогодні 

третина населення планети перебуває за межею бідності, то ця 

армія бідняків рано чи пізно буде опанована агресією проти тих, 

хто не тільки має надлишок їжі, а й зосередив у своїх руках неймо-

вірні багатства. Опинившись на грані цивілізаційної катастрофи, 

людство зобов’язане розв’язати проблеми, що з’явилися, допоки 

вони не переросли критичну точку. Голодні мільйони, перебуваючи 

в пошуках хліба для себе і своїх родин, здатні знищити цивілізації. 
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Як послідовний мислитель, Р. Маркс не зупинився на критиці 
сучасного соціально-економічного стану. Він задав собі питання 
про можливі шляхи виходу з кризи, що склалася. У пошуках 
відповіді він твердо стоїть на засадах католицького соціального 
вчення. Для нього неприйнятним є комунізм, який позбавляє людину 
свободи та пригнічує гідність, позбавляючи її приватної власності, 
тобто заслуженої винагороди за свою працю. Погоджуючись із 
марксистськими критичними зауваженнями, він відкидає їхні 
пропозиції щодо виходу. На противагу К. Марксу німецький мисли-
тель ставить постать В.Е. фон Кеттелєра, який також бачив соціальну 
кризу ХІХ ст. Однак, на відміну від К. Маркса, В.Е. фон Кеттелєр не 
закликає до кровопролитних революцій і встановлення диктатури, 
хай навіть диктатури пролетаріату. Майнський єпископ намагався 
мирно розв’язувати соціальні проблеми. Саме за його наполяга-
ннями уряд О. фон Бісмарка зумів прийняти низку важливих 
законів, які зробили Німецьку імперію країною з найзахищені-
шими соціальними правами у тогочасному світі. Звичайно, роз-
почате В.Е. фон Келлєром, а під його тиском і О. фон Бісмарком, 
було ще далеким від досконалості. Але це були реальні кроки, 
які згодом могли дати добрі плоди. Дві світові війни, повалення 
монархії та економічно важкий період Ваймарської республіки 
перервали благі починання В.Е. фон Кеттелєра та його соратників. 

Ідея часткового державного регулювання ринку присутня 
у папських соціальних енцикліках і “Капіталі” Р. Маркса. Мюнхен-
ський Кардинал назвав свою основну працю тією ж назвою, яку 
задовго до цього використав його однофамілець. І це не тільки 
гра слів. Р. Маркс – не марксист, проте вбачає в марксизмі багато 
слушного. Якщо держава не втручатиметься в економічні процеси, 
то зростатимуть злидні та безробіття, різниця між багатими і 
бідними, ціни, і знижуватиметься соціальний захист і економічна 
безпека країн, якість товарів і послуг. 

Важливою вимогою католицьких мислителів, яку вони став-
лять перед економікою, є принцип солідарності, що ґрунтується 
на Христових заповідях любові. Солідарність передбачає взаємо-
допомогу, опіку над тими, які неспроможні самі про себе подбати 
тощо. Принцип солідарності передбачає: той, хто має надлишок, 
готовий поділитися з тим, в кого брак основних засобів вижива-
ння. Саме тут з’являється Ахіллесова п’ята католицького осмисле-
ння соціально-політичних проблем. Католицькі економісти та 
соціологи наголошують на державному регулюванні економічних 
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процесів і систем розподілу матеріальних благ. Державне регулю-
вання має стати посередником для досягнення соціальної справед-
ливості, будуючи систему солідарності. Однак у творах католицьких 
спеціалістів із цієї галузі, зокрема Р. Маркса, надто мало розглянуто 
чинник виховання. Неможливо змусити людину до соціальної 
солідарності, тобто віддати надлишок своїх благ потребуючим. Це 
стане можливим лишень тоді, коли з’явиться внутрішній стимул, 
переконання в необхідності поділитися. Тільки тоді, коли людина 
живе любов’ю до інших, вона зможе віддати те, що їй належить, 
відмовиться від додаткових прибутків задля чесності. Справжня 
солідарність може існувати тільки невідривно від милосердя. А 
до милосердя неможливо змусити. Лишень той, у кого “болить” 
серце за інших, готовий до милосердя і справжньої солідарності. 
А цього можна досягти виключно через соціальне виховання. 

Висновки. Підсумовуючи, зазначимо, що основним лакмусом 
якості економічної системи, на переконання сучасних католицьких 
мислителів, є принцип свободи. На підставі цього принципу 
католицькі мислителі аналізують соціально-економічні процеси. 
Будь-яка система, яка обмежує свободу, є поганою. Виходячи саме з 
цих засновків, нищівна критика скеровувалася проти комунізму, 
який відкрито позбавляє особистість свободи заради панування 
загалу та його інтересів. Ліберальний капіталізм теж не завжди 
витримує перевірку за критерієм свободи, оскільки у деяких випад-
ках він також призводить до залежності: спричинюючи різницю 
між багатими і бідними, класичний економічний лібералізм без 
державного регулювання спричинює зубожіння деяких верств 
населення планети, а бідний і голодний не може бути уповні вільним. 
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Шепетяк Олег. Современное богословие и проблема 
экономики. В статье проведен анализ богословского осмысления 
проблем экономики и деятельности Церкви в области теоретического 
урегулирования социальной действительности. Показана роль 
Церкви в решении проблем рабства, социального неравенства, 
роста бедности и т. д. Главный акцент сделано на социально-
этичных трудах архиєпископа Райнгарда Маркса. 

Ключевые слова: богословие, экономика, Р. Маркс, соци-
альная этика. 

 
Shepetyak Oleh. Modern theology and economic problems. 

In the article theological understanding of economic issues and 
activities of the Church in the theoretical resolution of social reality 
are analyzed. The role of the Church in solving the problems of 
slavery, social inequality, rising poverty and so on is shown. The 
main emphasis is made on the social and moral heritage, Archbishop 
Reinhard Marx. 

Key words: theology, economy, R. Marx, social ethics. 
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ПРОБЛЕМА ІСТИННОЇ ПОЛІТИКИ  

В СОЦІАЛЬНІЙ ФІЛОСОФІЇ І.О. ІЛЬЇНА 
 

“Это великолепно – жить, танцевать, любить. 

Но знаете, что бы я ко всему этому добавил?  

Добавил на основании своего и всеобщего опыта, 

 раздумий и тревоги:  

горе тому, кто в наши дни забудет о политике”. 

Анатолій Кузнєцов 

 
У статті актуалізується сутність істинної політики у 

філософській спадщині І.О. Ільїна. Осмислюються вихідні ідеї 
політичного вчення мислителя: “морального начала” як істинного 
смислу державності; служіння як основного засобу реалізації 
духовних ідеалів і цінностей. Наголошено: істинним політиком 
може вважати себе тільки той, хто розуміє, що “воля до влади” є 
продовженням своєї волі до вищих цінностей, і є взірцем гідного 
і творчого життя людського духу. 

Ключові слова: влада, державний ідеал, політика, право-
свідомість, філософія серця.  

 

Постановка проблеми. Характерною ознакою українського 

суспільства, як і багатьох інших країн пострадянського простору, є 

неефективність функціонування інституту влади і, як наслідок, 

зростання соціально-політичної кризи. Події останніх десятиліть 

в Україні є яскравим прикладом значних політичних невдач.  

З іншого боку, спостерігається впевненість багатьох людей у 

тому, що вони “розуміються” на політиці. Одні з них, а також створені 

ними партії, прагнуть прийти до влади, інші, на роботі чи базарі, 
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вдома чи у транспорті, нехтуючи думкою співрозмовника, роблять 

політичні висновки.  

Зрозуміло, що найнебезпечнішою є переконаність перших. 

Переконаність, яка може призвести не тільки до розчарувань, 

економічних проблем, але і до сотень, мільйонів сотень смертей. 

Історія, на жаль, знає багато таких прикладів. 

Постають запитання: звідки приходить до людей розуміння 

всього того складного і доленосного, що приховує в собі політика? І 

чи насправді кожному відомо про політику? І чи кожен має право 

претендувати на політичний успіх? 

Спробуємо і ми наблизитися до відповіді на ці запитання. 

На наш погляд, вчасними і актуальними виявились ідеї Івана 

Олександровича Ільїна з його енергоємною філософською, політич-

ною, правовою спадщиною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальний принцип 

І. Ільїна щодо політичних проблем, органічне розуміння політики 

аналізують у своїх дослідженнях О. Бороздіна, М. Ватиль, В. Гусєв, 

М. Закіров, М. Золіна, А. Мальцева, О. Целіков, П. Шашкін та ін. 

Хотілося б виокремити дисертаційну роботу білоруського 

дослідника М. Ватиля [1], в якій досліджуються такі вихідні ідеї 

політичного вчення І. Ільїна  ідея про єдність, цілісність і консолі-

дацію суспільства; ідея “морального начала” як істинного глибин-

ного смислу державності; ідея служіння як основний засіб реалізації 

духовних ідеалів та цінностей; ідея сильної влади як засіб консолі-

дації суспільства тощо.  

Аналізуючи основні аспекти концепції волі у філософії І. Ільїна, 

П. Шашкін акцентує увагу на православній догматиці, на досвіді 

якої переважно заснована метафізика влади у І. Ільїна. “Антирелігійна 

воля, за Ільїним, є не що інше як «воля до володіння і влади», і 

розцінювати її належить не як духовну потенцію, а як небезпечне 

явище природи. Це якраз і є воля, для якої поставлена мета виправ-

довує будь-які засоби». Воля релігійна, навпаки, відрізняється від 

безрелігійної тим, що заснована на почутті служіння вищому благу, 

за своєю сутністю вона є «живою волею до досконалості», до вищої 

мети” [6, 80].  

Мета статті – актуалізація основних аспектів концепції 

істинної політики у соціальній філософії І. Ільїна. 
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Зміст поняття “політика” важко визначити через його багато-

значність. Політика – це сфера діяльності та сама діяльність індиві-

дів, соціальних груп, класів, націй і держав, пов’язана з боротьбою за 

здобуття або утримання державної влади, як знаряддя регулюва-

ння і формування цих стосунків. Це – мистецтво управління та 

участь у справах держави, визначення задач, форм, змісту діяльності 

держави. Політика – це система принципів і норм регулювання 

життя суспільства загалом і соціальних груп, які є в суспільстві; 

концепції, програми дій стосовно влади та самі дії.  

Розповсюдженою є думка, що політика – це арена, де у 

боротьбі за державну владу чи безпосередній вплив на неї стика-

ються індивіди, соціальні групи та їх представники: партії, більш-

менш організовані й недовготривалі соціальні рухи, групи інтересів, 

тиску. “Політика в будь-якому суспільстві, на будь-яких історич-

них етапах його розвитку стає засобом забезпечення передовсім 

власних інтересів індивіда чи великих груп людей: станів, терито-

ріальних одиниць, класів і націй. Метою політики як усвідомленої 

діяльності є націленість на забезпечення оптимально можливого 

в даному суспільстві й конкретних умовах здійснення суспільних 

процесів, вивчення їх та регулювання і розвиток у тому напрямі, 

якого бажає домінуюча чи опозиційна група. Політика – це реаліза-

ція певної мети переважно через відносини протиборства (не обов’яз-

ково революційності, адже політичний компроміс, наприклад, – 

також подолання, подолання власних амбіцій однією з сил, подолання 

нетерпимості до інших)” [5, 15].  

Люди вважають, що все це “політика”, незалежно від того, 

який зміст, мета і цінність цих діянь (І. Ільїн).  

Так, історія загалом та історія української державності сучас-

ного періоду зокрема знає як окремих людей, так і партії, що 

вирішували та діяли зовсім не переймаючись і не думаючи про 

істинні цілі й завдання держави, добробут народу, долю нації й її 

духовну культуру. “Інколи вони навіть не знали, – писав І. Ільїн, – 

що вони будуть робити після захоплення влади. Деколи ж вони 

облудно прикривалися «соціальною програмою» для того, щоб після 

захоплення влади реалізовувати свої власні бажання, жадобу та 

інтереси…” [2]. Щодо сучасної України, то виникає враження, що 

українська політична еліта просто не знає, що робити з цією країною.  
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Зазначаючи, що тільки сліпий або наївний може вважати таку 

діяльність істинною політикою, І. Ільїн застерігав, що політику 

не можна розглядати формально і оцінювати за зовнішніми проявами. 

Політика – це водночас зміст і форма. Отже, державна влада є 

тільки засобом і знаряддям, які покликані служити певній вищій 

меті. І не більше того. Хто не розуміє або не хоче розуміти, що 

істинна політика – це передусім служіння, а не кар’єра, особисте 

життя, задоволення амбіцій, владолюбства, той нездатний до істинної 

політики. Він може тільки перекрутити її, заялозити, зробити з 

неї карикатуру чи злочин (І. Ільїн). До цього можна додати і факт, 

що сьогодні місце справжнього політичного діяча зайняв спритний 

ділок від політики. Йдеться про синтез бізнесу та політики, що 

призводить до створення підґрунтя для системної корупції на держав-

ному рівні. 

Таких “політиків” і людей, які їх підтримують, І. Ільїн називає 

простолюдом (рос. – чернь). Ідеться не про ниці, нікчемні прошарки 

суспільства, а людей, які позбавлені вищих цінностей та інтересів. 

Простолюдом, у поетично-образному значенні слова, може бути 

будь-хто: бідний, багатий, неосвічені люди, “інтелігенти”. “Люди 

стають простолюдом тоді, коли вони починають займатися політич-

ною діяльністю, керуючись не політичною правосвідомістю, а 

особистою корисливістю… А якщо простолюду все таки вдається 

створити деяку подобу «режиму», то цей «режим» здійснюється під 

виглядом «демократії»: тріумф жадоби над загальним благом, рів-

ності над духом, брехні над доказом і насильства над правом; 

цей «режим» заснований на підлещуванні і підкупі і здійснює владу 

демагогів” [4, 298]. І. Ільїн наголошував, що політик-демагог, який 

виховує в душах людей політичну продажність – найнебезпечніший 

ворог народної правосвідомості і державності.  

Розповсюдженою сьогодні є думка, що кожен народ заслуго-

вує на ту владу, яку він має. Ідеться про рівень духовної культури 

народу, яка в своєму розвитку та змісті залежить від того, чи властиве 

його громадянам почуття поваги до себе чи ні. А у свій час І. Ільїн 

зазначав: “Почуття власної гідності є необхідним і істинним виявом 

духовного життя… Громадянин, позбавлений цього почуття, – 

політично недієздатний; а народ – приречений до тяжких історич-

них принижень” [4, 311]. Духовне І. Ільїн розумів як стан душі, 
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який є сприйняттям, переживанням та здійсненням вищої, об’єктив-

ної цінності. 

Отже, духовна гідність, повага є основою будь-якого життя, а 

духовна самоповага є джерелом істинної політики. “Саме повага до 

себе як духу є основою життєвої боротьби за суб’єктивне право. 

Почуття власної гідності встановлює в цій боротьбі немов би дві 

грані: по-перше, грань, від якої починається неможливість поступа-

тися своїми правами, – такими є всі права особистої свободи, і, 

по-друге, грань, від якої починається неможливість наполягати на 

своїх правах…” [4, 319]. 

У цьому контексті цікавою є думка І. Ільїна про взаємо-

зв’язок політики і національної правосвідомості (“волі до права”) у 

всій її історичній своєрідності. Якою є правосвідомість українця: 

авторитарною, індивідуалістичною, вільною, республіканською чи 

монархічною? Не розуміючи цього, безглуздо нав’язувати народу 

ту чи ту форму правління, яка може виявитися чужою й неприрод-

ною. До речі, така тенденція дуже розповсюджена в історії політич-

ного життя сучасної України. 

Філософ І. Ільїн виділяв такі ознаки “здорової” правосвідомості 

(“аксіоми”)  духовну пристойність, духовну автономію, взаємне 

духовне визнання людей, які уможливлюють єдність політики та 

духовного життя як окремої людини, так і народу загалом. “Зріла 

правосвідомість – це єдина сила, яка може забезпечити держав-

ність партійних програм. При наявності такої правосвідомості партія 

від партії відрізняється не тим, чий інтерес відстоює кожна із них 

(тому що всі відстоюють один і той же інтерес – державний), а тим, 

як вони розуміють цей єдиний і загальний  для всіх інтерес…” 

[4, 301]. 

Важливо розуміти і те, що істинна політика неможлива без 

ідеалу, який має “пронизувати своїм промінням і облагороджу-

вати будь-яке рішення, закликати здалеку і зігрівати серця зблизька” 

[2]. Головне, щоб національний ідеал був не лише зрозумілим, 

об’єднувальним, сприйнятним, внутрішньо та зовнішньо об’єктиво-

ваним, а й мав практичну реалізацію, передусім у діях органів 

публічної влади. 

На думку І.О. Ільїна, істинна політика об’єднує, а не розколює 

людей і не розпалює їх пристрасті, щоб кинути їх один проти 

одного. Тому істинна політика – це вольове мистецтво соціального 
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волевиявлення. “Необхідно організувати і правильно виразити єдину 

всенародну волю так, щоб це єднання не втратило по дорозі силу 

спільного рішення” [2].  

Акцентуючи увагу на останніх словах, хотілося б пригадати 

події, які пов’язані з Помаранчевою революцією. Єдність начебто 

була досягнута, але насправді вже не мала за собою реальної 

вольової сили: “здійснювалося так багато «небажаних поступок», 

укладалися направо і наліво такі фальшиві і підступні «компроміси», 

що люди ставали байдужими…, і насправді вже ніхто не хотів – 

ні єднання, ні його програми, і коли розпочиналося будівництво, то 

все руйнувалося як картярський будинок” [2]. В історії незалежної 

України ми неодноразово ставали свідками безвольової політики, 

“політики” непорозуміння, зради, яка була причиною розчарувань і 

лихоліть, перемоги “подвійних стандартів”. 

На наш погляд, єдність як одна із головних рис істинної 

політики має передбачати особисту своєрідність кожної людини. 

Політика є мистецтвом справедливості, тобто вмінням берегти 

індивідуальну людину. Але соціальна справедливість – це не 

формальна рівність громадян. “Вона полягає в безсторонньому, 

предметному врахуванні, визнанні та захисті кожного індивіду-

ального духовного суб’єкта в усіх його істотних властивостях і 

ґрунтовних домаганнях. Це значить, що сутність її не в сліпоті до 

людських відмінностей, а у визнанні їх і в пристосуванні до них. 

Не можна запроваджувати в ім’я справедливості такий державний 

устрій, який… загасить духовне життя народу: бо справедливість 

служить духу, а не дух – справедливості” [4, 307]. 

Філософія серця – головна ідея філософії, а значить і життя 

І. Ільїна. Співпереживаючи за долю країни, ми хотіли б, аби усі, 

хто прагне до політики, пам’ятали, що не існує нічого більш 

небезпечного і шкідливого, як політик, позбавлений серця. “…Це 

людина, яка позбавлена головного органу духовного життя; яка не 

любить ні свого ближнього, ні своєї батьківщини; яка не знає 

вірності, цього вираження любові, але яка здатна до щохвилинної 

зради; яка не має Божої іскри для країни, якою вона хоче керувати; 

цинік за покликанням, який може мати «успіх» в особистій кар’єрі, 

але ніколи не буде мати істинного політичного успіху. Довкола 

його імені може піднятися історичний гомін, який дурні і злодії 

будуть приймати за «славу». Довкола нього можуть пролитися 
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ріки крові; він може стати причиною катастрофічних нещасть і 

страждань; але творчих шляхів він не знайде для свого народу” 

[2]. І з цим не можна не погодитися. 

Висновки. На думку російського філософа І. Ільїна, “політика 

як жива діяльність служить завжди духу, заради нього стверджуючи 

«істинне право» і створюючи державну єдність. Гідне і творче життя 

людського духу залишається вищою метою політики, а позитивне 

право і державна організація – засобом” [4, 308].  

Загальною квінтесенцією політичних ідей І. Ільїна постає 

духовність як сукупність вищих людських якостей, зумовлених 

її духовною природою – Божественною. До них, на думку росій-

ського філософа, належать любов, віра, совість, свобода, добро, а 

також об’єктивовані форми релігійно-моральних цінностей – патріо-

тизм, націоналізм, солідарність, правосвідомість. “Тому що політика 

в її істинному значенні твориться кращими, суттєвими і глибин-

ними силами душі, тобто духом, і служить тому самому, чим 

твориться…” [4, 309]. Істинний політик – це людина, яка не тільки 

виконує політичні функції, але яка користується моральним автори-

тетом у громадян і з ним ідентифікується народ. 

На наш погляд, замало встановити демократію, вільні чесні 

вибори, щоб країна процвітала. Сьогодні на багатьох прикладах 

ми бачимо, що цього ще не достатньо. Має змінитися свідомість 

людей, відновитися природна здатність людської душі сприймати, 

переживати та здійснювати вищі, об’єктивні цінності. І це є шлях 

істинного Людського життя. Шлях, який починається із самого себе. 

Щоб бути громадянами, тобто жити соціально грамотно, нам 

необхідно розуміти абстрактні істини стосовно себе, своїх гранич-

них можливостей (М. Мамардашвілі). 
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Ткаченко Александр, Голубев Александр. Проблема 

истинной политики в социальной философии И.А. Ильина. В 

статье актуализируется сущность истинной политики в фило-

софском наследии И.А. Ильина. Осмысливаются исходные идеи 

политического учения мыслителя: “морального начала” как истинного 

смысла государственности; служения как основного средства 

реализации духовных идеалов и ценностей. Подчеркивается, что 

истинным политиком может считать себя только тот, кто понимает, 

что “воля к власти” является продолжением своей воли к высшим 

ценностям и образцом достойной и творческой жизни челове-

ческого духа. 

Ключевые слова: власть, государственный идеал, политика, 

правосознание, философия сердца.  

 

Tkachenko Oleksandr, Holubyev Oleksandr. The problem 

of genuine politics in Ivan Iliyn’s social philosophy. This article 

analyzes the essence of genuine politics in I. Ilyin’s philosophical 

heritage, defines originating ideas of the thinker’s political teaching, 

namely, moral beginning as the genuine sense of statehood; service 

as the main way of realization of spiritual ideals and values. The 

authors emphasize that the only true politician can be the one who 

understands that will to power is the continuation of a person’s own 

will towards higher values and serves as model of a worthy and 

creative life of the human spirit. 

Key words: power, state ideal, politics, legal awareness, 

philosophy of heart. 
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ЕКЗИСТЕНЦІЯ У КОНТЕКСТІ ГУМАНІЗМУ 

 

11 – 12 жовтня 2013 р. у Дрогобицькому державному педаго-

гічному університеті імені Івана Франка відбулися організовані 

кафедрою філософії імені професора Валерія Григоровича Скотного 

25-ті Ювілейні Міжнародні людинознавчі філософські читання 

(постійнодіючий філософський семінар) на тему “Гуманізм. Людина. 

Екзистенція”. Перша подібна конференція зібрала у Дрогобичі 

філософів у 1989 р. З наступного року традиція таких читань 

одержала назву “Гуманізм. Людина”, а третє слово позначало 

тематику теоретичного пошуку (Сучасність, Свобода, Культура, 

Духовність, Освіта, Творчість, Моральність, Мистецтво, Віра, 

Істина, Історія, Пізнання, Спілкування, Діяльність, Цінності, Мова, 

Суспільство, Раціональність, Глобалізація, Інформація, Політика, 

Час, Пам’ять). У 2013 р. – Екзистенція. 

Заслуга в започаткуванні й розвитку дрогобицьких людино-

знавчих читань належить передовсім попередньому ректору нашого 

університету – філософу Валерію Григоровичу Скотному. Натхне-

нником і постійним учасником упродовж багатьох років був 

патріарх української філософії, “київський Сартр” (як його ще у 

60-х рр. минулого століття назвав засновник київської школи 

гуманістичного марксизму П.В. Копнін) – доктор філософських 

наук, заслужений професор Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка Ігор Валентинович Бичко. Чверть століття 

щороку в жовтні у Дрогобичі збиралися філософи з різних міст 

України, а також з Республіки Польща та Російської Федерації. 

Спілкувалися, слухали одне одного, сперечалися, іноді виїжджали у 

Карпати, де також сперечалися, знаходили нових товаришів і колег 

по цеху, радісно зустрічалися зі старими друзями. На наше пере-

конання, проводити у себе такі конференції – майже єдиний 
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спосіб долати певну периферійність, провінційність (відомо, пери-

ферія, провінція – це не географія, а стан душі), тримати себе у 

належному теоретично-філософському тонусі, інакше кажучи – 

вчитися. 

На конференцію “Гуманізм. Людина. Екзистенція” прибули 

17 гостей (1 – з Москви, 2 – з Києва, 2 – із Сум, 1 – із Запоріжжя, 

1 – з Хмельницького, 5 – зі Львова, 5 – з Івано-Франківська, з 

них – що особливо приємно – троє студентів філософського факуль-

тету Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника). Були присутні викладачі кафедри філософії нашого 

університету, аспіранти, студенти спеціальності “Філософія”, 

випускники Відділення філософії минулих років. Відкриваючи 

конференцію, я, як голова Оргкомітету, передав вітання від професора 

Бичка Ігоря Валентиновича, з яким мав телефонну розмову напере-

додні. Він вибачався, що не може взяти участь, і зазначив, що 

дрогобицькі людинознавчі читання упродовж 25-ти років стали 

феноменом в інтелектуально-філософському житті України, – не 

кожний обласний центр може таким пишатися. Все це, – підкрес-

лив київський професор, – завдяки Валерію Григоровичу Скотному, 

який невиправдано передчасно, раптово відійшов у вічність, а від-

чуття цієї втрати вже є екзистенцією вищої проби.  

Конференція працювала два дні у суто творчому форматі: 

після кожної доповіді або виступу – запитання, коментарі, дискусії. 

Віктор Петрушенко (доктор філософських наук, професор, 

м. Львів) у доповіді “Екзистенція в антропологічних та поза-

антропологічних проявах” зазначив, що поняття екзистенції є 

одним із центральних понять усієї історії європейської філософії. В 

античній філософії термін “υπάρξις” переважно трактувався як 

те, що виходить із першого начала, а у платонізмі так чи так корелю-

валося з єдиним. Приблизно в такому ж значенні – початкового 

буття або перед-буття – воно побутувало у ранній християнській 

філософії та часто ототожнювалось з буттям, тому вживалося у 

значенні субстанції, сутності, сущого. У схоластиці сутність та 

існування були одними з найважливіших понять метафізики та 

теології; відомо, що у традиції неотомізму Бога характеризують 

як єдність сутності та буття. У німецькій класичній філософії 

сутність та існування позначалися як “So-sein” та “Da-sein” – 

“Так-буття” та “Ось-буття” (або сутність та наявне буття). Суттєвий 
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поворот у вживанні цього поняття пов’язують з ім’ям С. К’єркегора, 

який із психологічною гостротою та літературною експресією 

одним із перших у світовій філософії (а його попередником можна 

вважати Б. Паскаля) окреслив людину в ракурсі безосновності, 

закинутості у світ, зумовленою відсутністю у неї за звичайних умов 

життя надійної опори, призначення, чіткого життєвого покликання 

та ін. У подальшому, в доволі різноманітному за думками та 

спрямуваннями напрямі екзистенціалізму, ці поняття пов’язува-

лися з відмінними засадами та проявами: забуттям буття, ексцентрич-

ністю людини, її свободою, відсутністю в людини єдиного і надій-

ного еталону життя та ін. Для нашого культурного регіону в цьому 

плані важливе значення мали твори Ф.М. Достоєвського та їх 

інтерпретація М.М. Бахтіним, а також твори М. Бердяєва та 

Л. Шестова. Ці ідеї екзистенціалізму, інтегровані у поняття екзистен-

ції, набули загального поширення, утвердивши у громадській 

думці ідею мінливості та занепокоєності людини, її ексцентрич-

ності, відсутності у неї заздалегідь наданого їй життєвого орієнтиру. 

Якщо екзистенція – це людський спосіб буття, що виявля-

ється у постійному виході за всі та усілякі межі, якщо все екзистує, 

то: 1) хто є суб’єктом екзистування? (хто або що екзистує?); 2) чому 

людина екзистує? (що спричиняє екзистування?); 3) як людина 

екзистує? (чи існує загальна траєкторія екзистенції?); 4) звідки і куди 

людина екзистує? 

Людина часів масовізації статусу “приватної особи” (приблизно 

друга половина ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.) починає відчувати дещо 

неприродне і незвичне для себе загалом – відчуження від своєї 

власної сутності як фізичної (тілесної), так і ментальної. Реалії 

сьогодення додають до такого стану справ багато чого, ще більш 

жахливого. 

У найрізноманітніших філософських опрацюваннях поняттю 

екзистенції передбачалася присутність у самому механізмі її 

здійснення рефлексії як інтелектуального сприйняття та фіксації 

всього, що наповнює горизонт людського світосприйняття. Рефлек-

сія також набуває у понятті екзистенції характеру, чинника і резуль-

тату відчуження. Саме рефлексія забезпечує внутрішню тотожність 

усього процесу екзистенції та його суб’єкту: рефлексія – це пам’ять 

у дії так само, як пам’ять – це модус собітотожності рефлексії. 

Нарешті, з рефлексією можна пов’язати й онтологію екзисту-
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вання: саме рефлексія зумовлює замикання всіх власних актів на 

себе, перетворюючи процес рефлексування у дещо самоцентро-

ване, тобто в буттєвий атом або індивід. У результаті екзистування 

набуває характеру буттєвої міграції деякої точки, здатної висвітлю-

вати навколо себе деякий простір (“отвір у бутті” – М. Гайдеґґер), в 

якому ніколи не висвітлюється те, що важило би найбільше: 

причини, засади та сенси такої міграції. 

Віра Лімонченко (кандидат філософських наук, доцент, 

м. Дрогобич) у доповіді “Деякі аспекти зіставлення ессенціаль-

ного та екзистенціального способів мислення про людину” 
зауважила, що строга обов’язковість ессенціального дискурсу філо-

софської класики часто перейменовується на дискурс владної 

нормативності і репресивності. Хоча слово “сутність” є перекладом 

слова “есенція”, смислові конотації повністю не збігаються – у 

російській мові за словом “сущность” проступає смисл буттєво-

дієвого, у чому воно б не покладалось, тоді як “есенція” співвідно-

ситься з одномірно-редукованою витяжкою, екстрактом. Незважа-

ючи на те, що латинське esse має буттєве значення, у російській 

мові воно якщо і не втрачене повністю, то сильно редуковане. 

“Ессенціальне” відкидається як безлике, одномірно-монолитне. 

Проте це не означає розділення ессенціального і екзистенціального у 

людському бутті: саме “суттю буття людини” (застосуємо формулю-

вання Аристотеля) може бути вказане те, що у людини її “як” (або 

“екзистенція” за розрізненням схоластів) стає її “що” (або “есенцією” 

у схоластичних розпізнаннях). Звідси виникає образ “полісутнісного 

homo”, коли будь-який антропологічний прояв, здійснившись, здат-

ний стати сутнісною основою, твердим осереддям самості. Слід 

говорити не стільки про скасування поняття “сутність” як такого, 

що не дозволяє говорити про людину з належною їй адекват-

ністю, скільки про розмикання цього поняття і здатності умістити 

все  будь-які форми і способи існування. Єдиним неприпустимим є 

виводити із сутності існування, тобто розглядати зв’язок між ними 

як преформативний, даний у вигляді зародку, який вже визначає все.  

Інтенцію на реальність особистісної зустрічі можна побачити 

у протиставленні ессенціальному схопленню сутності екзистен-

ціального виміру спілкування, що має солідну традицію в богослов’ї.  

Збіг метафізично і феноменологічно орієнтованих способів 

думки, ессенціального і екзистенціального дискурсів можна побачити 
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у пошуках першого, найбільш очевидного положення. А це можливо 

за умови, по-перше, безпосереднього конкретного входження 

людини у такий стан зі світом, який можна назвати “участным” 

(на противагу “безучастному”). До речі, “конкретний” і є “зібраний”, 

тобто такий, що утримує себе і світ у єдиному акті, але водночас 

є таким, що розрізнює себе і світ. Цей стан рефлексивний, мисли-

тельний, але – життєвий. Рефлексивний – по відношенню до 

власних мислительних станів, але відкритий по відношенню до того, 

що входить у мене (одкровення). Первинне бачення, самоочевид-

ність належать до таких станів, у них ми мислимо невигадане. І тоді 

ми живемо самоочевидно видимим, первинно даним, за істиною – 

не будучи нею, але рухаємось у ній, реалізуючи себе за істиною 

(хоча і не обов’язково “воістину”). Але такий стан хворобливо і 

напружено є вільним – і не гарантованим. Він не передається 

автоматично. 

В’ячеслав Артюх (кандидат філософських наук, доцент, 

м. Суми) у доповіді “Історія та екзистенція” стверджував, що 

описавши нестійкість, ламкість і кінечність існування людини, 

екзистенціалізм усе-таки намагається віднайти у людині екзистен-

ціальний шар автентичного, первинно-істинного, в якому й виража-

ється її ідентичність. Розглядаючи ідеї Е. Гуссерля та М. Гайдеґґера, 

доповідач приходить до висновку, що екзистенціальне бачення 

історії – це підхід до образу історії як внутрішнього набутку 

свідомості людини. Історична ж наука постає лише як системати-

зація цього набутку. В. Артюх проаналізував у контексті співвідно-

шення історії та екзистенції погляди таких українських інтелекту-

алів, як Юліана Вассияна, Віктора Петрова, Миколи Шлемкевича та 

Олександра Кульчицького. 

Віра Мовчан (доктор філософських наук, професор, 

м. Дрогобич) в доповіді “Переживальне осмислення життя як 

вид творчості у філософії екзистенціалізму” зазначила, що філо-

софія екзистенціалізму виробила свій особливий стиль мислення, 

здатний вкладати події і відносини між явищами і особистостями в 

їх переживальному ставленні до світу не в систему логічних понять 

(загальне в них), а індивідуалізувати їх, відкриваючи невичерпне 

багатство явищ життєвості світу, а також міру людського у синтезі, 

єдності і зв’язку всього різноманіття форм життя і способів її здійсне-

ння. У філософії екзистенціалізму, що знайшла свою визначеність як 
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особлива форма буття думки в єдності з переживальним осмис-

ленням його особистісного ставленням до її змісту, тобто до предмета 

осмислення – знайшла втілення цілісність рефлексії невідчуженої 

від предмета у його чуттєвій даності. Це своєрідний синтез логіч-

ної та художньої форм відображення світу, синтез наукової та 

художньої культури у способах проникнення духу в сутність буття 

світу і місця людини у ньому. Дійсність у всій її складності і супереч-

ливості тенденцій постає цілісною, чуттєво і логічно сприйма-

ється, а значить і відрізняється повнотою і глибиною, оскільки 

взаємно підсилює її образ, не відчужуючи в систему логічних 

понять.  

Екзистенційний принцип ставлення до світу, за М. Гайдеґґе-

ром, – це шлях-спроба подолання відчуження людини (людства) 

від світу, відчуження, при якому світ є для людини тільки засобом. 

Видається, що принцип пізнавального ставлення до світу, що 

сформульований і обґрунтований у філософії М. Гайдеґґера, є 

гуманістичним, оскільки світ як предмет пізнавального ставлення 

постає у ньому метою, а тим самим буття людини набуває смисло-

вої визначеності. 

У доповіді “Людяність як екзистенціал” Володимир Возняк 

(доктор філософських наук, професор, м. Дрогобич) намагався 

розкрити феномен людяності у його сутнісних вимірах. Людяність 

нетотожна гуманізмові, оскільки останній пов’язаний з само-

утвердженням людини, а, на думку о. Павла Флоренського, саме 

це й є основою гріха. Доповідач стверджував, що людяність лежить 

у самій основі людського способу буття, оскільки людину породжує 

(як філогенетично, так і онтогенетично) звернення до інших (і 

тим самим – до самої себе) у пошуках спів-дії, спів-розуміння, 

спів-чуття (Ф.Т. Михайлов). Саме людяність онтологічно утворює 

людину. Людяність полягає не в утвердженні себе, “свого”, а у 

здатності поступитися собою заради інших, визначати самого 

себе іншими, усезагальним, людським. Уся людська історія є 

процесом втрати людиною себе, зростанням знелюдненості людини, 

й водночас саме у цій драматичній суперечності людина шукає 

свою втрачену людяність і повинна навчитися крок за кроком 

повертатися до себе як істоти, що утверджує не “волю свою, а 

Твою”. Якщо екзистенціали, за М. Гайдеґґером, є вузловими мірами 
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суто людського способу присутності, то людяність як таку можна з 

певним правом тлумачити і розуміти як екзистенціал. 

Степан Возняк (кандидат філософських наук, асистент, 

м. Івано-Франківськ) свій виступ присвятив розкриттю природи 

екзистенціалів. Гайдеґґер у тлумаченні мислення виступає проти 

розведення чуттєвого, такого, що пов’язане з переживаннями, і 

раціонального, ментального. Його принциповий поворот у тлумаче-

нні мислення – обернення мислення на емоційно-екзистенціальне, 

точніше – введення емоційно-екзистенціального у мислення як необхід-

ного його виміру, способу руху й існування його істотності. 

Гайдеґґер вводить екзистенціали як внутрішні виміри сутнісного 

мислення, які відрізняє від категорій, що виявляються в онтичному 

розділенні сущого на класи, роди, розряди, і лише потім упізнаються 

як онтологічні експліканти того, що у цьому розділенні певним 

чином уже сказалося. Категорії зрозумілі як такі називання, у яких 

суще виставлене на вид у своєму буттєвому влаштуванні. Виходячи 

з цього метафізика робить рішучий охват і розгортання сущого в 

усій повноті його складу, який схоплюється складом категорій, 

які є онтологічними предикатами сущого, несумірного з Dasein. 

Проте буття як таке не може бути схоплене складом категорій, 

тому що саме не має складу. Тим самим у категоріях упущене 

питання про істину буття. Екзистенціали в онтології Гайдеґґера 

відіграють приблизно таку ж роль, що і категорії у межах класичної 

онтології, тобто є опорними основами мислення про буття. Категорії 

та екзистенціали визнаються Гайдеґґером фундаментальними 

одиницями онтології, на основі яких реалізується можливість 

побудови двох її типів: категоріального аналізу – класичного 

типу, екзистенціально-феноменологічного аналізу – некласичного. 

Отже, екзистенціали – це кристалізації фундаментального досвіду 

присутності (Dasein), конститутивні її моменти, вони є структу-

рами екзистенції як способу буття присутності. Dasein розімкнене до 

буття, а буття розімкнене, своєю чергою, у ньому. Тому екзистен-

ціали є способами тримання такої подвійної розкритості присутності 

у просторі буття. Відповідно екзистенціально-феноменологічний 

аналіз є таким аналізом присутності, що розуміє саму себе, у якому 

самовиявляються структури її буття (її складність), і, водночас, 

явлений її простий смисл (її простота). Крізь екзистенціали про-

ступає саме буття, оскільки вони є буттєвими рисами присутності 
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(Dasein), а саме тільки Dasein відкритий буттю і буття у ньому та 

крізь нього відкривається. У категоріальному ж каркасі репрезен-

товане, нам дане тільки суще. Ось у чому була правда Канта 

стосовно непізнаваності і недоступності нам (у раціоналістично-

науковій установці) речей-у-собі. 

Згідно з гайдеґґерівською концепцією мислення, екзистенціали 

повинні ставати своєрідними “категоріями”, тобто формами сутніс-

ного мислення. На думку доповідача, Гайдеґґер пропонує не просто 

мислити про екзистенціали, а мислити екзистенціалами. Саме за 

таких умов можливе, як твердить Гайдеґґер, “виховання” мислення, 

перехід до іншого мислення, у якому неприхованість мислиться 

як просвіт, що тільки й надає буття і суще, їх присутність одне з 

одним і заради одне одного. Спокійне серце просвіту є місцем тиші, 

з якого вникає щось на кшталт можливості буття і мислення, 

тобто присутності і сприйняття. У цій зв’язаності взасадничується 

можлива вимога обов’язковості мислення. Що означає мислити 

екзистенціалами? – Мислити – це насамперед входити у ситуацію 

мислення. Для такого входження, своєю чергою, треба увійти у 

ситуацію пам’яті й вдячності (а не просто “пам’ятати” та 

“дякувати”), увійти у глиб душі та серця. І при цьому жодним 

чином не абстрагуватися від ситуацій “буття-у-світі”, “буття-з-

іншими”, “турботи” та ін. 

Михайло Ведмедєв (кандидат філософських наук, доцент, 

м. Суми) у доповіді “Соціально-когнітивний тип особистості 

у знанієвому суспільстві” наголосив, що одним з пріоритетних 

напрямів аналізу екзистенціального ракурсу пізнавальних процесів 

сьогодні є осмислення фундаментальних змін, що відбуваються з 

особистістю під впливом знання. У контексті сучасних так званих 

знанієвих суспільств (knowledge-basedsociety) знання докорінно 

змінило свій статус, набувши відповідних визначень – товару, 

сировини, власності, ресурсу, що привело, зокрема, до формування 

нового соціально-когнітивного типу особистості. 

Згідно з твердженням Ж.-Ф. Ліотару, старий принцип, у якому 

знання невіддільне від формування розуму і особистості, застаріває й 

буде виходити з ужитку: знання виробляється й буде вироблятися 

для того, щоб бути проданим, воно споживається й буде спожива-

тися, аби набути вартості у новій продукції. Новий статус знання 

приводить до докорінної трансформації ролі освіти: університет 
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втрачає функцію формування ідеалів, а продукує лише компетенції. 

М. Ведмедєв означив небезпеки такого підходу до знання, вкрай 

суперечливе становище особистості як носія знання в суспільствах 

постіндустріального типу. Важливим напрямом дослідницької 

роботи слід вважати пошук засобів компенсації того деформуючого 

впливу, що здійснюють на людину фактори комерціалізації, перфор-

мативності, медійної асиміляції знання. 

Віктор Здоровенко (кандидат філософських наук, доцент, 

м. Дрогобич) у доповіді “Емоційно-смислові контури творчості 

митця (на прикладі творчості Бруно Шульца)” зазначив, що у 

характеристиці творчості Б. Шульца нас цікавить те, без чого 

саме певний мистецький доробок не зміг би відбутися. Такий 

погляд на творчу спадщину потребує характеристики психологіч-

них особливостей митця, які визначають емоційно-смислові кон-

тури його буття. Унікальну і суттєво відмінну від традиційної 

манеру письма Б. Шульца визначає такий іманентно властивий 

його творчості принцип як імітація. Уся феєрія образів, етюдів, 

фрагментів, фантастичних сцен і подій, задіяних під візію топосу 

шульцівського Дрогобича, передбачає певний рівень готовності 

уяви тих, хто сприймає його твори, тобто таку уяву, яка здатна 

перевищити реалістичну трьохмірну уяву звичайного життя. Цей 

космічний масштаб світовідношення і світовідчуття очевидно 

випливає із досвіду рефлексій Б. Шульца над глобальним філософ-

ським питанням: яким є місце людини у світі. Це питання мусило 

привертати увагу письменника тривалий час. Воно мало бути 

тим наріжним каменем, на якому гострилося лезо його думок і 

почуттів. Інакше не міг бути напрацьований такий потужний арсенал 

метафоричних образів, увесь стрій цієї космогонічної поезії у прозі.  

Рано чи пізно, як людина рефлексуюча, Б. Шульц мав звернути 

увагу на те, що з’ясування місця людини у світі, як справжнє 

філософське питання, за визначенням містить у собі суперечність: 

два протилежні погляди на зміст питання, проекція яких може 

бути зовнішньою чи внутрішньою. Адже, з одного боку, кожен із 

нас є центром певних подій, довкола яких зосереджено увесь їх 

сенс. З іншого боку, на нас можна поглянути із зовні. І тоді може 

виникнути враження, що ми обмежені і недосконалі істоти, 

порошинка Універсуму, яка ніколи не зможе віднайти більш 
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значуще місце у світобудові. Навіть найталановитіші з нас не мають 

певного знання про появу людства, виникнення Всесвіту. 

Світ, який розбудовує Б. Шульц, також закорінений у міфо-

логічний космос і стикається з проблемами універсальними. Проте 

імпульс життя шульцівського міста і населених ним персонажів 

є партикулярний, камерний, інтровертний, відсторонений не лише 

від національних чи соціальних, але навіть від побутових проблем. 

Але ж ця інтровертність світовідчуття насичена ключовими пробле-

мами часу, простору та іншого ставлення до буття людини. Внаслі-

док цього маємо унікальний доробок суб’єктивної проекції всесвіту 

на образ міста, що стає одухотвореною істотою, який живиться 

химерами і міфологемами його творчості. Очевидно, глибина 

творчості визначається не суб’єктивним бажанням автора розробити 

велику, значущу ідею. У справжньому мистецтві не існує маленьких 

ідей, проте бувають маленькі сюжети, які відображають локальні 

явища, ситуації, через які можуть розкритися грандіозні ідеї. 

Володимир Лазуткін (кандидат філософських наук, 

м. Москва) розкрив зміст суперечливої проблеми: “Буття людини 

і людяність буття”, спираючись на ідеї “онтогносеології” видатного 

російського філософа Михайла Олександровича Ліфшиця. Оксана 

Петрушенко (доктор філософських наук, доцент, м. Львів) окрес-

лила вплив соціальної облаштованості суспільного життя на буття 

людини. Об’єктивні та суб’єктивні чинники вербальної явленості 

суб’єктної екзистенції виявила Тетяна Біленко (доктор філософ-

ських наук, професор, м. Дрогобич). Сергій Симоненко (кандидат 

філософських наук, доцент, м. Львів) знайшов адекватне місце 

екзистенції у процесі викладання філософії. Олександр Полтавцев 

(кандидат філософських наук, доцент, м. Київ) проаналізував місце 

екзистенції у визначальній структурі освіти. Рух від архетипу 

екзистенційного вибору до віртуальної реальності продемонструвала 

Валентина Здоровенко (викладач, м. Дрогобич). 

Учасники конференції затвердили тематику наступних людино-

знавчих читань: “Гуманізм. Людина. Особистість”, які відбудуться у 

жовтні 2014 р. 
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ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ” 

(філософія, психологія, філологія, історія) 

 

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 мають відповідати цій ухвалі. 

 

1. Приймаються статті обсягом від 8 – 12 сторінок. 

Подавати в ком’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@gmail.com) паперовий роздрук (усі береги 

по 2,5 см) треба долучити до інших документів. У тексті 

заборонено переноси. Ретельно вивірені цитати треба засвідчити 

підписом на берегах біля кожного посилання. Подати УДК, 

авторський знак та ключові слова. 

2. Статті друкуються українською мовою, резюме до 

кожної – трьома мовами: українською, російською, англійською 

(кожне – до 500 символів з пробілами; два останні обов’язково 

мають містити переклад імені, прізвища автора і назви статті). 

mailto:zbirnyky@gmail.com
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3. Список літератури – за абеткою (спочатку кирилиця, 

потім – латинка); у тексті в квадратних дужках позначається 

позиція та сторінка – [5, 100]. Посилання на античних та 

середньовічних авторів традиційно подаються в тексті у круглих 

дужках і до списку літератури не вносяться – (Cic. N.D. 1. 122); 

(Plin. Ep. 2. 13); (Tac. Ann. 1. 1). 

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 здобувачів наукових ступенів (аспірантів) 

додається рекомендація кафедри (відділу) установи, де автор 

працює, і рецензія доктора чи кандидата наук. 

6. Авторська картка: прізвище, ім’я, по батькові, посада, 

місце праці, вчений ступінь, звання, адреса (службова, домашня, 

поштова, електронна), телефони. 

Редколегії відхиляють статті з порушенням цих вимог.  

7. Видання здійснюється із залученням коштів авторів (20 

гривень за сторінку). Гроші за статті переказувати на: 

 

Р/р 31251202108508 

у Дрогобицькому УДКСУ у Львівській області 

МФО 825014 

ЄДРПОУ 02125438 

Призначення платежу: за друк статті у науковому 

збірнику. 

 

 

Адреса редколегії збірника наукових праць: 

каб. 42, вул. Івана Франка, 24 

Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 

м. Дрогобич, 82100 Україна 
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