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Олександр Ткаченко
СУЧАСНІСТЬ І ТРАДИЦІЯ: ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ
АСПЕКТ
Активне залучення України та інших країн в процеси глобалізації
приводить багатьох вдумливих людей до розчарування в ідеях модерна,
постмодерна, які породжують різноманітні гіпертрофовані форми
соціальності (на геополітичному, територіальному, національному та
індивідуальному рівнях). Стосовно концептуального осмислення того,
що зараз відбувається у світі, то тут існує певний категоріальний апарат,
за допомогою якого науковці прагнуть на глибинному рівні усвідомити
зіткнення того, що називається сучасністю/новою сучасністю і
традицією.
Запропонована коротка історична ретроспектива, допоможе
зорієнтуватися в різноманітних поглядах на проблему і по можливості
визначитися з особистою відповіддю на запитання про минуле, сучасне
і майбутнє та долю людини на роздоріжжях культури та цивілізації.
В історії соціально-філософської думки питання стосовно
проблеми взаємозв’язку сучасності та традиції є одним із
фундаментальних. Але відносно послідовне і системне його вирішення
пропонується у філософських системах тільки наприкінці XVIII – поч.
XIX століть. Саме в цей період сформувалися три типи відношення до
проблеми: (1) «утопічне» заперечення минулого як такого; (2)
«традиціоналістське» піднесення минулого як такого; (3) романтична
(мова йде про так званий прогресивний романтизм) апологія певного
минулого, обраного із багатьох можливих [див.: 12].
Загальним для представників Просвітництва XVIII ст. (Ф.
Вольтер, Ж.-Ж. Руссо та ін.) була практична критика традиційних
інститутів, яка почалася в епоху Великої французької буржуазної
революції. Просвітництво знищувало той духовний стрижень, який
несла в собі релігійність, і стало пояснювати світ виключно
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раціоналістично, вважаючи, що завдяки розуму можна побудувати
новий світ. Історія згідно з просвтніками роздвоювалася: розвиток наук
і успіхи цивілізації записувалися в її актив, а слідування традиції
проголошувалося джерелом невігластва і занепаду. Таке різке
протиставлення традиції і розуму, яке проводилося Просвітництвом
поступово привело західноєвропейську культуру до заперечення будьякої позитивності, перетворюючи світ в об’єкт безперервної
перебудови. Вже академічною стала характеристика І. Кантом цієї доби,
як виходу людства зі стану свого неповноліття. Суспільне повноліття ж,
на думку фундатора німецької класичної філософії, можливе лише за
умови свободи кожної людини публічно користуватися власним
розумом та її звільнення від чинників, що обмежують розум і не
сприяють суспільному розвитку [див.: 7].
Пізніше постмодернізм поглибив «деконструкцію» всього, що ще
містило в собі залишки традиції. Ліотар, Дерріда, Бодрійяр та інші
закликали мислити «свобідно» і революційно. Хоча, постмодерністи, які
уявляли себе новим поколінням, що руйнували основи «сучасної»
культури, насправді знаходились в тій же самій парадигмі, що і перші
європейські гуманісти. Вони здійснювали боротьбу з традицією, тому
що розуміли «сучасність» (хоча називали її «постсучасність») як і їх
попередники – як знищення традиції.
Німецький романтизм і німецька класична філософія стають
новим етапом аналітичного підходу до сучасності і традиції. Й. Гердер,
Ф. Шлеєрмахер, Новаліс (Фрідріх фон Гандерберг), брати Шлегелі,
Людвіг Тік, Ф. Шеллінг, Й. Фіхте, Г. Геґель сформували відношення до
традиції як джерела «духовної єдності» людства. Мова йде про духовну
основу історичного процесу, що надалі знайде осмислення у понятті
Живого Духу, який розгортається в культурно-історичних формах.
Г. Геґель наголошував, що традиція не є лише домохазяйкою, яка
надійно оберігає отримане нею, і таким чином, зберігає його для
нащадків і передає їм його незмінним. «Ні, традиція не є нерухома
статуя: вона – жива і росте подібно могутньому потоку, який тим
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більше розширюється, чим далі відходить від своїх основ. Змістом цієї
традиції є те, що створив духовний світ, а всезагальний дух ніколи не
зупиняється у своєму русі» [2, c. 376]. Перехід від однієї традиції до
іншої здійснюється шляхом свідомої
людської діяльності,
відповідальність за яку несе сама людина. «Створене кожним
поколінням в галузі науки і духовної діяльності є спадок, зростання
якого є результатом зберігань всіх попередніх поколінь, святилище, в
якому всі людські покоління з вдячністю і радістю помістили все те, що
їм допомогло пройти життєвий шлях, що вони придбали в глибинах
природи і духу» [2, c. 377]. Геґель підкреслює обумовленість індивіда
соціокультурним оточенням, тим смисловим горизонтом, в якому він
себе виявляє. Автентичність індивіда, його морального життя постає
тоді, коли у нього з’являється можливість висловлювати себе не лише
як особливе, але також і як всезагальне.
Наприкінці XIX ст. уявлення про традицію і традиційне
суспільство знайшли своє втілення у відомих теоретичних побудовах,
заснованих на антитезі традиційність – сучасність: це теорії «спільноти»
і «суспільства» Ф. Тьоніса [11], механічного та органічного типів
солідарності Е. Дюркгейма [6], розуміння традиції Г. Лебоном як одного
із важливих факторів, що визначають психологію народу як суб’єкта
історичного процесу та інших дослідженнях. Загалом, на наш погляд,
для європейської соціологічної думки XIX – поч. XX ст. була
характерна позиція, в найбільш завершеній концептуальності виражена
М. Вебером [див.: 1], який протиставив ідеальні типи «традиційного» і
«капіталістичного» суспільств. Згідно з німецьким соціологом, ці
суспільства відрізняються за такими параметрами: формі власності,
поширенні технологій, ринку робочої сили, способам економічного
розподілу, природі законів та ін.
Але вже на початку XX ст. дослідники змушені були
констатувати, що сучасне суспільство виявилося не вищим продуктом
суспільної еволюції (як вважали Г. Спенсер, О. Конт та ін.), а зміни, що
відбувалися були не настільки плідними і позитивними, наголошуючи
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на необхідності нових підходів до пояснення і розв'язання соціальних
проблем. Така критика почалася майже з початком епохи модерну.
«Посилюючись <…>, така критика зосереджувалася на профанному
гуманізмі (С. Франк), на необмеженому раціоналізмі <...>, розпаді
цілісного буття людини <...>. М. Бердяєв говорив про рокові наслідки
самозвеличення людини, Франк – про згубний для неї утопізм» [8, с.
10]. А слова О. Шпенглера про «занепад Європи», які поставили під
сумнів усі досягнення «ери розуму», звучали як здійснене пророцтво.
Традиціоналісти під впливом романтичної, органічної шкіл,
фройдизму і структуралізму прагнули інтегрувати їх методи для
сакралізації традиції шляхом десакралізації історії. Згідно Р. Генона і М.
Еліаде, щоб подолати сучасність як особливий стан, потрібно
повернутися до «джерел буття» через деконструкцію сучасного
мислення і соціокультурної системи Заходу. Здатність до таких змін не
може бути справою індивідуального мислення. Необхідно отримати
певне потаємне знання принципів універсальної Традиції. Актуальною
залишається одна із головних ідей Р. Генона [див.: 3] про те, що
сучасність це не західний проєкт і, отже, способи, за допомогою яких
можливе розв'язання глобальних проблем не визначаються західною
системою цінностей.
Cтавлячи питання про сучасну ситуацію людини і суспільства, К.
Ясперс особливу увагу звертає на співвідношення минулого –
теперішнього і майбутнього в історії. Філософ вважав, що відчуття
розриву з усією попередньою історією притаманне будь-якому періоду
суспільного розвитку. Але життя людини як такої (коли мова йде про
світ, межі та умови існування людини) визначене її зв’язком зі
спогадами про минуле і відчуттям майбутнього. «Вона живе не
ізольовано, а як член сім’ї в домі, як товариш у спілкуванні індивідів, як
співвітчизник, що належить певному історичному цілому. Вона стає
самою собою, завдяки традиціям які дозволяють їй зазирнути в темні
глибини свого походження і жити, відчуваючи відповідальність за
майбутнє своє і своїх близьких; занурена на довгий час в субстанцію
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своєї історичності, людина дійсно присутня у світі, який створюється
нею з отриманого спадку» [15, c. 235].
Вагоме теоретико-методологічне значення для розуміння сутності
сучасності і традиції в історії соціально-філософського знання мають
ідеї Ентноні Гідденса. Особливостями сучасності, згідно Е. Гідденса, є:
«динамізм, який призводить до кардинальних змін у суспільствах, які
часто змітають все на своєму шляху; розширення сфери змін, завдяки
чому всі культури виявляють не лише втягнуті в них, а й змушені
взаємодіяти між собою, втрачаючи свою самобутність; формування
нових форм суспільної організації» [4, c. 16-17]. Англійський соціолог
підкреслює, що «ідея сучасності полягає в протиставленні традицій,
проте в сьогоднішніх умовах можна віднайти безліч комбінацій
елементів сучасного і традиційного» [4, с. 153]. І саме традиція створює
той просторово-часовий контекст, завдяки якому ці зміни стають
значущими для представників певної культури.
Наприкінці XX ст. проблема взаємозв’язку традиції та сучасності
була критично переосмислена британським дослідником А. Вебстером.
Він вважав модернізаційну теорію еклектикою соціологічних,
психологічних та економічних підходів, а основними її недоліками
називав неадекватність з оглядом на історичні свідчення та дані про
суспільні структури. Дослідник зауважував: «З історичного погляду,
модернізаційна теорія ігнорує багато свідчень, <...> які показують, що
процес економічного зростання не може бути запущений <..>. заміною
„традиційних” системи цінностей та інституцій на модерні» [див:. 5, с.
136–137]. А. Вебстер знайшов в науковій літературі численні приклади
того, коли традиційні цінності не тільки не заважають модернізаційним
процесам, але навпаки їм допомагають. Аналогічні підтвердження він
виявив і щодо позитивного впливу традиційних сімейних цінностей на
створення модерної економіки в незахідних суспільствах.
Однією із найвідоміших в XX ст. спроб критичного
переосмислення класичної євроцентричної парадигми модернізації і
сучасних цивілізаційних проблем є концепція «безлічі сучасностей»
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(multiple modernities), розроблена соціологом Шмуелем Ейзенштадтом.
Однією із головних ідей ізраїльського вченого є положення про
глибинну онтологічну вкоріненість проєкту модерну в релігійнодуховній сфері цивілізацій «осьового часу», а також принципове
переконання, що європейський шлях модернізації не може бути єдино
можливим. Особливо яскраво ідея плюралізму в інтерпретації
сучасності показана в «Антиноміях cучасності», а також в «Новій
парадигмі модернізації» [14].
Серед останніх досліджень, присвячених проблемі традиції і
сучасності заслуговують на увагу наукові доробки В.А. Щипкова, в
яких робиться спроба змінити усталені погляди на сучасність як
протилежність традиції. Сьогодні актуальним постає запитання: чи не є
доктрина «сучасність» зайвою частиною теперішнього часу і чи можна
її замінити іншими парадигмами? Робляться спроби переосмислити
сучасність через неоархаїку, «нове Середньовіччя», «постсучасність» та
інші штучні соціальні конструкції. Але, на думку В.А. Щипкова, яку ми
підтримуємо, жодна із цих форм не дає відчуття перспективи. «Всі
вони, намагаючись подолати сучасність, використовують її головний
метод – заперечення, тому не здатні створити нічого принципово
нового, а відтворюють той же самий дискурс «сучасності» в різних
своєрідних формах і декораціях» [13, с. 95]. Сучасність неможливо
зупинити або переосмислити запереченням або революцією, тому що
сучасність – сама є запереченням і революцією (В.А. Щипков). Кожного
разу після такого переосмислення буде народжуватися тільки чергова
нова, але по суті та ж сама сучасність. «Справжнє заперечення
“сучасності” – це зміна способу мислення про сучасність, позбавлення її
ціннісних основ Нового часу і Просвітництва і духу боротьби з
традицією. Необхідно почати думати про сучасність і традицію “не як
про антоніми, а як про одне й те ж саме, як про синоніми вічних
цінностей і життя» [13, с. 96].
Таким чином, онтологічна єдність традиційних і сучасних форм
соціальних відносин є закономірним процесом, тому що традиція і
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сучасність існують як взаємодоповнюючи сторони суспільного
розвитку. «Питання про співвідношення традиції і сучасності не
вичерпується протиставленням минулого і теперішнього, а відсилає до
способів існування людини, до притаманного їй обов’язку починати все
те, що начебто відбувається саме по собі, у тому числі і традицію» [9, с.
78].
Через традицію, з якою людина зустрічається тільки в момент
сучасності, тут і зараз, у нас є можливість долучитися до вічності.
Сучасність – дзеркало, в якому відбивається традиція і сама людина, яка
має безсмертну душу.
Література
1. Вебер М. Соціологія. загальноісторичні аналізи. Політика / Макс Вебер; [пер. з нім. О.
Погорілого]. – К. : Основи, 1998. – 534 с.
2. Гегель Г. Лекции по истории философии // Антология мировой философии. В 4–х т. –
М. : Мысль, 1971. – Т. 3. Буржуазная философия конца XVIII в. – первых двух третей
XIX в. – 760 с.
3. Геннон
Р.
Кризис
современного
мира.
–
Режим
доступу:
http://lib.ru/POLITOLOG/genon.txt_with-big-pictures.html
4. Гидденс Э. Последствия современности / Гидденс Э. ; [пер. с англ. Г. Ольховикова, Д.
Кибальчича]. – М.: Праксис, 2011. – 352 с.
5. Головко В. Критика теоріїї модернізації в західній гуманітарній думці / Головко В. //
Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. – 2004. – 11. – С. 129-143.
6. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии / Эмиль
Дюркгейм; [пер. с франц. и послесловие А. Б. Гофмана]. – М.: Наука, 1990. – 575 c.
7. Кант И. Ответ на вопрос: Что такое Просвещение // Кант И. Сочинения. В 6-т. – Т. 6. /
Иммануил Кант; Под общ. ред. В. Ф. Асмуса. – М. : Мысль, 1966. – С.27-35.
8. Кисилев Г. Постмодерн и християнство / Г. Кисилев // Вопросы философии: Научнотеоретический журнал / РАН. Президиум. Институт философии. – 2001. – № 12. – С. 317.
9. Ліпін М. Традиція, традиціоналізм, відповідальність: соціально-політичні виміри //
Проблеми гуманітарних наук. – 2019.– Вип. 41: Сер.: Філософія.– С. 77-95
10. Пасько Я. І. Феномен Просвітництва у європейській традиції: виміри свободи і
клієнтели [Електронний ресурс] / Я. І. Пасько // Мультиверсум. Філософський
альманах. – К.: Центр духовної культури, 2004. – № 40. Режим доступу:
http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_40/Pasko.htm.

9

11. Тьоніс Ф. Спільнота та суспільство / Ф. Тьоніс; [пер. з нім.
Н. Комарова,. О. Погорілий]. – К. : Дух і літера, 2005. – 262 с.
12. Шацкий Ежи. Утопия и традиция / Ежи Шацкий; [пер. с польского К. В. Душенко, М.
И.
Леньшина];
Общ.
ред.
и
послесл.
В. А. Чаликовой]. – М. : Прогресс, 1990. – 454 с.
13. Щипков В.А. Традиция и современность: преодоление современности как
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Валентина Бодак
МІСЦЕ РЕЛІГІЙНОЇ ТРАДИЦІЇ У ФІЛОСОФСЬКОМУ
ДИСКУРСІ СЬОГОДЕННЯ
Актуальність проблеми визначена контекстом сьогодення, в
якому відбувається формування філософського дискурсу як комунікації
і взаємодії в поліфонії інтелектуального знання і способів його
осягнення. При цьому слід зазначити, що релігійна традиція як предмет
дослідження і пізнавальний «партнер» ніколи не виходила на маргінес
філософського дискурсу.
Проблема культурної і світоглядної значимості релігійної традиції
була предметом дослідження низки українських релігієзнавців, зокрема
у дослідженнях А. Колодного, О. Сагана, Л. Филипович та інших.
Розгортання філософського дискурсу в процесі вивчення проблеми
співвідношення філософії і релігії, релігії і науки як зіткнення різних
поглядів можемо прослідковувати у вченні Томи Аквінського та,
відповідно, неотомізмі, зокрема у Ж. Марітена, традиції
кордоцентризму, відомій в Україні як «філософія серця», яка дала
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поштовх для розвитку екзистенціалізму, зокрема його релігійного
напрямку, у творчості Г. Сковороди, П. Юркевича, М. Бердяєва, а
також В. Джеймса, Ю. Габермаса та низки інших.
Сучасний філософський дискурс орієнтований на пошук шляхів і
засобів світорозуміння, заснованого на теоретичному осягненні проблем
цілісності світу, благовоління перед життям в ньому, про життя і
смерть, самовизначення людини в бутті, його першосутність та
відносини з небуттям тощо.
Причому однозначне і завершене
вирішення цих питань є неможливим, однак у пошуку способу
вирішення вони завжди є актуальними. І, як зазначає В. Скотний, мова
йде не про зануреність в проблематику, а про те, щоб ніколи не забувати
про неї, не упускати це вічне, високе, цю таїну Буття зі свого поля зору,
міряючи цим еталонним масштабом усі наші мінливі інтереси, думки та
дії. Це допоможе не загубитися в суєті суєт, в драматичному кругообігу
існування, його спокус і міфологем. І наближатися до істинної
першосуттєвої міри речей: більше думати про дійсне і вічне, про душу,
обов’язок, суд совісті [2, с. 557]. Наведене в цитаті міркування В.
Скотного як філософа, педагога і просто екзистуючої людини може
слугувати взірцем персональним виявом сучасного філософського
дискурсу, аналіз якого засвідчує настанову комунікації із собою і
світом, рефлексію над проблемами людини, людяності і буття в
тривожних пошуках шляхів його осмислення в трансцендентній
направленості до цілісного і вічного. Це екзистенційний досвід
непересічної людини, що відповідає твердженню М. Гайдеґґера: «<…>
в ній (в людині – В.Б.) в сутнісному, тобто у власному буттєвому плані
зводиться все, тому що буття здійснює людину як екзистуючу,
привласнюючи її собі, щоб вона була вартовим істини буття» [4, с. 310–
315].
Релігія присутня у світі як суспільно-історичний і духовний
феномен, форма суспільної свідомості і культурної практики,
взаємопов’язана з іншими, що створює поліфонічну картину світу,
парадигмальність світосприйняття і світорозуміння, діалогічність, обмін
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досвідом,
забезпечує
розвиток,
створення
інклюзивного
інтелектуального, духовно-культурного середовища тощо. Формою
збереження, розвитку та відтворення надбання релігії постає релігійна
традиція, у якій втілено ідею міжпоколінневої духовної наступності та
спадкоємництва, що виявляє себе у нормах поведінки вірянина як носія
традиції, в обрядовості, ритуальних діях під час відзначення релігійних
свят, дотриманні світоглядно-ціннісних настанов і заповідей Декалогу
тощо.
Релігійна традиція як форма вияву суспільної свідомості
розвивається в умовах єдності і протистояння з іншими формами
духовно-практичного освоєння світу – наукою, філософією,
мистецтвом, мораллю тощо, оскільки первинність у взаємозв’язку
суспільного та особистісного належить людській індивідуальності,
екзистенційному переживанню власного буття і світу навколо себе,
щодо якого суспільне/соціальне є вторинним і похідним. На сьогодні у
світі виокремлюють такі релігійні традиції: бахаї, буддизм, даосизм,
джайни, друзи, зороастризм, індуїзм, іслам, іудаїзм, конфуціанство,
мормони, сикхи та суфізм [5].
Метою статті є виявлення та обґрунтування місця і значення,
соціо-культурної ролі релігійної традиції у філософському дискурсі
сьогодення. Для реалізації мети необхідно виконати такі завдання:
- виявити особливості філософського дискурсу в цивілізаційних
умовах сьогодення;
- визначити культуротворчий, особистісно орієнтований зміст
релігійної традиції в сучасних умовах розвитку і
функціонування;
Виклад матеріалу. Початок ХХІ сторіччя ознаменувався подіями
та явищами, які спонукали інтелектуальну думку в різних формах
свідомості і різних типах осмислення проблем буття, які розвиваються у
швидкоплинному суспільно-політичному контексті, до нового
осмислення людини, світу, традиційних вартостей.
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Релігійна традиція і філософія окрім того, що є формами
суспільної свідомості і культурної практики дають взірець словесної
(усної і писемної) творчості, у наслідку якої маємо з’яву тексту, що
розрахований і потребує реципієнта – слухача і читача.
Культурні практики, на думку В.А. Федя, є специфічними
матеріально-духовними формами реалізації певної просторово-часової
моделі буття, яка закріплена у культурному типі, виявляє принципи
відкритості та замкненості цього типу і ментально-психологічних
особливостей людини. Об’єктивність людської діяльності постає як
сила непереможних обставин, що обумовлює можливості пізнавальної
активності, а суб’єктивність породжує творчу варіативність практики.
За принципом відкритості практика репрезентує культурні цінності, а
принцип замкненості може виявляти обмеженість адаптаційних
можливостей культури, який потенційно веде до відкритості.
Досягнення стану відкритості та можливість діалогу суттєво розширює
розвиток того чи іншого типу культури, адже синтез світоглядних основ
і взаємодія у сфері практичної діяльності породжує здатність
культурних типів до взаємовпливів, сприяє подоланню обмеженості та
замкненості світоглядних цінностей і культурних практик. Зворотним
боком відкритості практики може бути асиміляція [3]. Як культурні
практики релігія і філософія є достатньо відкритими, що визначає
можливість сприйняти текст філософського трактату чи релігійної
проповіді, вчення філософа чи отців Церкви як міжособистісну
комунікацію в діалозі.
З’ясовуючи місце релігійної традиції у філософському дискурсі
сьогодення, необхідно встановити точки їхнього дотикання і
розмежування. Філософування як стиль мислення будь-якої людини,
незалежно
від
індивідуально-особистісних
характеристик
та
соціального статусу, пов’язане з потребою з’ясувати суть речей, смисл
людського життя. Філософський дискурс сучасної філософії взаємодіє з
іншими формами суспільної свідомості для вирішення важливих питань
буденної свідомості, повсякдення, релігії, науки, мистецтва тощо.
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Суб’єкт релігійної традиції саме у релігійному осягненні проблем
буття заявляє про своє бажання взяти на себе відповідальність за
свідоме вирішення своєї життєвої долі. Тут релігійна практика,
перебування в традиції прояснює суб’єкту його життєву ситуацію,
допомагає осмислити стратегію і тактику самореалізації за законами
земними та Божими.
До предметного поля філософії і релігії входять «вічні проблеми»
людини та її буття у стосунках з собою та оточуючим світом, однак,
вирішення більшості з них і в теорії і в духовній практиці,
конкретизовано певним часом і простором. Стиль філософського
мислення функціонує у системі того чи іншого філософського методу в
умоглядності і раціональності, концептуальному відтворенні
об’єктивної реальності, аналізі і синтезі, дедукції та індукції, порівнянні
та аналогії, абстрагуванні та узагальненні, сходженні від абстрактного
до конкретного.
Предметом філософського пізнання завжди постає природня та
соціальна реальність, однак не безпосередньо, а посередництвом
різноманітних форм матеріальної і духовної культури, використання
досягнень природничих та соціогуманітарних наук. Теоретичні
побудови філософського знання, як і засновки релігійної віри не можуть
бути перевірені експериментально на предмет істинності чи хибності,
однак їхня значимість очевидна в здатності впливати на свідомість,
самосвідомість, інші сфери духовно-практичного освоєння світу.
І філософія і релігія уважні до людського самовідчуття та інтуїції,
однак філософія є понятійним осягненням світу, а релігія опирається на
художньо-образне його відтворення і сприйняття, апелює до почуттів та
переживань людини. Релігія надає вирішального значення уяві
вірянина, тому інтерпретує дійсність із значною долею умовності, яка є
певним способом її пізнання. Різні форми суспільної свідомості і
культурних практик, як-от релігія, філософія, повсякденність,
мистецтво, історично створили і використовують різні типи
філософування. Для філософії характерним є софійний (сократо14

платонівський) та епістемний (аристотелівський) типи дискурсу.
Софійний спосіб філософствування застосовує діалектичний метод,
утверджує ідею плюралізму, поліфонії, творчого розмаїття людського
мислення. Епістемний спосіб філософського дискурсу тяжіє до
догматизму та монологу.
Очевидно, що софійний тип філософського дискурсу толерує
досвід релігійної традиції, а в дослідженнях релігійної філософії та
філософії релігії виявляє синкретизм філософії і релігії як форм
суспільної свідомості та духовної практики.
Межа зіткнення та уявна лінія перетину ідеальних відмінностей та
ідентичності релігійної традиції і філософського дискурсу сьогодення
визначена релігієзнавством, у дискурсі якого релігія постає як своєрідна
філософія буденної свідомості, позараціональний спосіб пізнання того,
що не підлягає безпосередньому осягненню та виміру.
Філософський інтерес до релігії не обмежується колом питань
віри. Це не є суто дослідницький інтерес та дискурс, оскільки у
вирішенні багатьох ключових питань філософії, науки та релігії
спільним є понятійно-категоріальний апарат, джерельна база, прагнення
кожної із сфер встановити свою чинність в культурі на засадах дискурсу
як форми і способу дослідження.
Висновки. В центрі предметного кола філософського і
релігійного/релігієзнавчого дискурсу (у діалектичній єдності Творця і
творіння, Божественного і земного, сакрального і мирського) завжди є
людина у всій повноті її діяльності і духовного життя, а також світ, що
оточує людину, оскільки і філософія і релігійна традиція є способом
усвідомленого буття. Саме це визначає значимість релігійної традиції в
культурі і для різних сфер культури, в особистісному і суспільному
бутті.
Перспективою подальших досліджень є визначення взаємозв’язку
релігійної традиції з мистецькою парадигмою дискурсу в сьогоденні.
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Володимир Возняк
ПРИНЦИП ВСЕЗАГАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ У ДІАЛЕКТИЦІ
У сучасному філософському академічно-дисциплінарному
дослідницькому просторі діалектика як така не постає проблемою,
оскільки її тематика практично відсутня у полі досліджень. Чи варто її
реанімувати?
Проте у контексті сучасних методологічних пошуків, на моє
переконання, варто відновити традиції високої діалектики, щоб не
втратити істотні надбання європейської філософії. Виникає питання: що
таке діалектика? Філософська дисципліна поряд з іншими? Філософська
теорія поряд з іншими? Філософський метод, який претендує на
універсальність? Насамперед, діалектику не варто розглядати просто як
певну філософську дисципліну, оскільки саме вона за своїм духом
протистоїть дисциплінаризації філософії. Я вважаю, що діалектика
постає теорією, яка водночас і є методом.
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Розглянемо один з провідних принципів діалектики – принцип
всезагального зв’язку через інтерпретацію концепту «всеєдність».
Діалектика, як її визначає Ф.Т. Михайлов, є «логічною формою і
загальним способом рефлексивного (на себе зверненого) теоретичного
мислення, що має своїм предметом протиріччя його мислимого змісту»
[6, с. 156].
Замість діалектики як всезагального на універсального методу на
пострадянському просторі вже довгий час пропонують різноманітні
новомодні методології. Спроби заміни діалектики частково-науковими
методологіями, зокрема, синергетикою – не що інше, як природничонаукова диверсія у царину філософії. Часто звертаються до відомих
загальнонаукових методів (запозичених з різноманітних наук), як
квантовий підхід, системний метод та ін.. З цього приводу варто
прислухатись до міркувань Мартіна Гайдеґґера: «<…> взагалі не існує
даних якоїсь науки, котрі колись можна було б напряму
використовувати у філософії» [11, с. 46].
Філософія завжди мала методологію – свою власну. Це визначено
її предметом (граничні підстави людського буття в світі і всезагальні
міри мислимості цього буття) і особливим способом схоплювання
(осмислення) цього предмета (гранично самокритична рефлексія,
мислення власне). Тому філософія (а діалектика – її душа жива) – сама
собі методологія і потребує ніяких методологічних запозиченнях зі
сфери інших наук.
Діалектика дуже відповідально, чи то пак – рефлексивно, з
поняттям, з розумінням ставиться до себе як до методу. Згідно з
Геґелем, метод не є чимось зовнішнім, що додається до змісту, він – «не
тільки в собі і для себе визначена модальність буття, але в якості
модальність пізнання покладений як визначений поняттям і як форма,
оскільки вона душа будь-якої об’єктивності і оскільки всякий інакше
визначений зміст має свою істину єдино лише в формі» [2, с. 290].
Значить, метод є душа змісту, яка в той же самий час стає виміром,
ритмом руху нашої власної душі. Метод не застосовується до всього
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іншого як свого роду універсальна відмичка: згідно загальності ідеї
метод – «в такій же мірі спосіб пізнання, поняття, що суб’єктивно знає
себе, в якій він об’єктивний спосіб або, вірніше, субстанціальність
речей» [2, с. 292]. Таким чином, сутність методу як такого полягає в
першу чергу в його змісті, субстанціальності. Метод – це той шлях
дослідження або осмислення деякої реальності, який істотно відповідає
її власній природі.
Гегель стверджує, що філософський метод «є предметом самої
логіки, бо метод є усвідомлення форми внутрішнього саморуху <...>
змісту» [1, с. 107] філософії як науки. Він підкреслює, що метод «не є
щось відмінне від самого предмета та змісту, бо саме зміст всередині
себе, діалектика, яку він має в самому собі, рухає вперед цей зміст.
Ясно, що не можна вважати науковими будь-які способи викладу, якщо
вони не дотримуються руху цього методу і не відповідають його
простому ритму, бо рух цього методу є рух самої суті справи» [1, с.
108].
Провідний принцип діалектики – принцип розвитку. Діалектика
як така постає всезагальною теорією розвитку. Проте розвиток у
діалектиці розуміється не у традиціях формальної логіки, як це
повсюдно тлумачать: ніби поняття розвитку вужче за обсягом від
поняття руху, оскільки усе рухається, проте не все розвивається.
Розвиток у діалектиці береться конкретно-всезагально, вглиб – як рух
від світової субстанції до людини і через людину, яка успадковує
всезагальні виміри субстанції, так само, як індивід продовжує своїм
життям розвиток людської культури.
Інші методи аналітики людського буття (в антропології, соціології,
в психології та педагогіки) досить успішно можуть описувати ті чи інші
«зрізи» людської реальності, проте – без проникнення в сутність та її
утримання, оскільки не виходять на історичну цілісність буття людини.
Значить, вони завжди ризикують залишитися в полоні обернених
(перекручених, неістинних) форм здійснення людського буття,
приймаючи їх за нормальні, справжні. Діалектика як логіка бере
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людське буття ґрунтовно, значить – з самої його основи (чуттєвопредметної практичної суспільної діяльності), розуміє історичну
необхідність розбіжності сутності та існування людини (відчуження),
так само бачить вона об’єктивну потребу адекватного розв’язання
субстанціальних суперечностей людської історії. Лише у такому
контексті, лише в світлі такого всезагального будь-яке особливе в світі
людини може бути не просто описане, але пояснене адекватно, не з
позицій того чи іншого приватного інтересу, а з позицій самого
об’єктивного, неспокійного, суперечливого, драматичного і часом –
трагічного – розвитку людського буття як суспільної історії.
Всезагальний розвиток реалізується лише через всезагальні
зв’язки, так само, як і всезагальні зв’язки здійснюються лише через
розвиток.
Таким чином, найістотніший принцип діалектики – всезагальний
зв’язок. При цьому варто виокремити особливість розуміння категорії
«всезагальне» у контексті теоретичної діалектики, оскільки й досі
категорію «загальне» тлумачать на рівні буденного розсудку. Е.В.
Ільєнков свого часу достатньо адекватно розкрив відмінність розуміння
всезагального у діалектиці та у звичайній (формальній) логіці.
Абстрактно-загальне, виділене шляхом порівняння и маси одиничних і
особливих явищ, грає у пізнанні важливу, але обмежену роль. Саме по
собі абстрактно-загальне не може виразити справжню всезагальність,
оскільки всезагальне існує поза свідомістю не як проста подібність, не
як абстрактна тотожність явищ, а як живий конкретний зв’язок різних і
протилежних одне одному речей, явищ, процесів [3[. Отже, конкретновсезальне і постає зв’язком, тому принцип діалектики (всезагальний
зв’язок) адекватно може бути осмисленим лише за умов «роботи» в
режимі саме цього поняття.
На мою думку, принцип всезагального зв’язку чудово
розкривається через концепт всеєдності. С.С. Хоружий дає таке
визначення: всеєдність є категорія онтології, «що означає принцип
внутрішньої форми досконалого єдності множини, згідно з яким всі
19

елементи такої множини тотожні між собою і тотожні цілому, але в той
же час не зливаються в нерозрізнену і суцільну єдність, а утворюють
особливий поліфонічний лад» [12, с. XVIII-XIX]. Істотність всеєдності
не піддається розсудково-дискурсивному тлумаченню. Тут – суцільна
діалектика, зокрема – одиничного і всезагального.
Стосовно всеєдності варто залучити роздуми Володимира
Соловйова. Істина в першу чергу полягає в тому, що вона є. Вона являє
собою і не факт відчуття, і не акт мислення. Істина не є відношенням
суб’єкта і об’єкта, але є тим, що міститься у цьому відношенні. Але є –
все. Отже, істина є все. А якщо істина є все, то кожен частковий
предмет, явище, істоти у своїй окремості від усього не є істина, бо не
існують вони в своїй окремості, а лише – з усім і в усьому. Отже, все є
істина в своїй єдності, як єдність. Множинність не є істина. Різні речі
можуть бути істинними, якщо вони причетні до того, що є істина. Суще
як істина є не множинність, а єдність. Тому «істинно-суще, будучи
єдиним, разом з тим і тим самим є все, точніше, містить в собі все, або
істинно-суще є всеєдине» [9, c. 692].
Сенс всеєдності глибоко діалектичний, оскільки присутність
всього в усьому має не матеріальну, а ідеальну природу. «Речовина є
косність і непроникність буття – пряма протилежність ідеї, ідеї як
позитивної усепроникненості, або всеєдності» [8, c. 363]. У межах
матеріальної сфери кожна істота закрита, непроникнена, обмежена
особливим буттям; в нематеріальній же сфері кожна істота відкрита,
проникнена і «містить всіх в собі і себе у всіх» [10, c. 78].
Зрозуміло, ідея всеєдності не була споконвічно «російським»
винаходом. Інтуїція всеєдності пронизує собою всю товщу історикофілософського процесу. Ось чудовий і ясний роздум Ніколая
Кузанського: «у кожному творінні Всесвіт перебуває як це творіння і
так кожне вбирає всі речі, що стають в ньому конкретно ним самим: не
маючи можливості через своє чітке означення бути актуально всім,
кожне конкретизує собою все, визначаючи себе в себе самого.
Відповідно, якщо все у всьому, то все явно передує кожному. Це все не
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є безліч, адже безліч не передує кожному, <...> не безліч речей
актуально присутня у кожному, а [вселенське] все без множинності є
саме це кожне» [4, с. 170].
Тут дуже тонка діалектика. Людина, пише Н. Кузанський, – не є
ані Сократ, ані Платон, а в Сократі – Сократ і в Платоні – Платон. Це не
означає, що людина як така є певною повторюваною ознакою, чимось
однаковим і у Сократа, і у Платона і т. д, Всезагальне (універсальне)
конкретизується в кожному одиничному не своєю «схожістю»
(повторюваністю) у багатьох одиничних, а саме як це, ось це одиничне.
«Якщо людство будеш розглядати у вигляді якогось абсолютного буття,
яке ні з чим не змішується і ні в що не конкретизується, і розглянеш
людину, в якій це абсолютне людство перебуває абсолютним чином і
від якого походить конкретне людство окремої людини, то абсолютна
людство буде як би подобою Бога, а конкретне – подобою Всесвіту. Як
то абсолютне людство перебуває в людині споконвічно, або первинно, і,
отже, в порядку наслідку перебуває і в кожному члені й в кожній
частині, так конкретне людство є в оці – око, а серце – серце і так далі,
завдяки чому в кожному члені перебуває кожен інший» [4, с. 112].
Отже, «перебуваюче людство» конкретизується в кожному
окремому індивіді й до того ж – абсолютним чином, але, як ми знаємо,
абсолютне не буває без відносного, значить – конкретизується відносно
абсолютним чином, і від міри цієї відносної абсолютності залежить
міра людяності людини. Людство як таке аж ніяк не є деякою
абстракцією, «абстрактним об’єктом», «конструктом»: воно постає
конкретним людством. Не абстрактне конкретизується в окремому
(«конкретному»),
а
конкретне
(як
конкретно-всезагальне)
конкретизується у конкретному як окремому, все – у кожному як саме
цей «кожний». «Як абстрактне існує в конкретному, так абсолютний
максимум ми бачимо перш за все в максимумі, що визначився, так що у
всіх часткових речах він перебуває вже в порядку наслідку, абсолютним
чином перебуваючи в тому, що конкретно певним чином є все. <...>
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Конкретність означає визначеність у що-небудь, скажімо, в те, щоб бути
тим або цим» [4, с. 109].
Н. Кузанський, мабуть, хоче сказати, що абсолютне ми бачимо у
відносному, нескінченне – у кінцевому, загальне – в окремому.
Конкретність у нього – не просто «визначеність чогось», а
«визначеність у щось». А тому кожне «щось» набагато більше за самого
себе, оскільки у нього, в ньому і їм визначилося «все» – як воно саме.
Кожне «щось» вбирає у себе все, яке конкретизується у цьому «щось», і
тим самим стає самим собою. Отже, бути конкретним і бути конкретно
– це не просто існувати як окрема одиничність, а буттювати як згущене,
стягнене, згорнуте у собі «все» – у своєму нинішньому вигляді, значить,
– у власному ейдосі.
Вслухаємося і в наступні роздуми Ніколая Кузанського: «Всесвіт
існує тільки у конкретній визначеності означення речей і всяка
актуально існуюча річ конкретно визначає собою вселенське все так, що
воно стає актуально нею самою. У свою чергу все актуально існуюче
перебуває в богові, оскільки він є актуальність всіх речей. Але акт є
завершення і кінцева мета потенції. Значить, якщо Всесвіт
конкретизується в кожній актуально існуючії речі, то бог, перебуваючи
у Всесвіті, перебуває і в кожної речі, а кожна актуально існуюча річ
безпосередньо перебуває в богові як Всесвіт, що конкретизується нею.
Тому сказати, що кожне – у кожному, значить те ж саме, що бог – через
усе – у всьому і все через все – у богові» [4, с. 110].
Щоб схопити ці глибокі істини, необхідний, за словами Кузанця,
«тонкий ум». Кожне – у кожному і все – в Богові, оскільки все у всьому.
Слухаємо далі: «Але оскільки Всесвіт перебуває в кожному так, що
кожне – в ньому, то він є в кожному конкретно те саме, чим воно
конкретно є, а кожне у всесвіті є самий Всесвіт, хоча Всесвіт в кожному
перебуває по-різному і кожне у Всесвіті – теж по-різному» [4, с. 110111].
Ось перед нами тонка і змістовна діалектика одиничного і
загального, яка розкриває саму «конструкцію» всеєдності (онтологія) і
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показує, як слід її мислити (логіка і онтологія). Категорія всеєдності не
піддається однозначної розсудковій експлікації, оскільки ми маємо тут
справу з протиріччям, – нібито з певною містикою: в кожному «щось»
згорнуто «все». У кожній речі це «все» існує як вона сама: «в камені все
– камінь, в рослинній душі – сама ця душа, в житті – життя, в почутті –
почуття, в слухові – слух, в уяві – уява, в розсудкові – розсудок, в
інтелекті – інтелект, в богові – бог. І зрозумій, що єдність всіх речей,
або Всесвіт, перебуває в їх множинності, і, навпаки, їх множинність – в
їх єдності» [4, с. 111].
Присутність одного в іншому, кожного – у кожному, всього – у
всьому, – саме присутність, а не наявствування, що залишає фізичні
сліди, – ось найбільш дивовижне, загадкове, таємниче, незбагненне у
бутті... Чиста містика, і тим не менше – факт, реальність. Як ми можемо
знати про таку все-присутність, про всеєдність? Реальним прообразом,
«протофеноменом» її виступає сфера душевно-духовного, особистісного
самобуття, а ще ближче – наше власне «я», яке здатне до всеприсутності, всюдисущості і здатне вбирати в себе «вселенське все».
Якщо всеєдність є істинно-сущим, то яка доля, яка значимість
одиничного, індивідуального, часткового? Чи не розчиняє діалектика
всеєдності одинично-індивідуальне буття в єдиному, чи не стверджує
вона пріоритет і панування загального над окремим? Одновимірна
розсудкова свідомість, яка застрягає на рівні номіналізму, на подібні
запитання відповідає однозначно: система «всеєдності» не може не
приносити в жертву окреме, одиничне, індивідуальне в ім’я загального.
Правда, тут можливі варіанти: подібного роду ушкоджена свідомість
може або протестувати проти метафізичного «тоталітаризму»,
відстоюючи до хрипоти права часткового, унікального, особливого, або
санкціонувати панування абстрактно-загального над окремим, будучи
вірним ідеологічним слугою такого придушення всіх відмінностей.
Річ у тім, що розсудково інфікована свідомість «єдність»,
загальність представляє за власним образом і подобою, тобто суто
абстрактно. Перевага ж діалектики всеєдності в тому, що своїм
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ненав’язливим апофатизмом вона не дається в лапи розсудку,
залишаючись непредметною і незрозумілою для нього. Діалектика
всеєдності не є розсудковою метафізикою, вона є наскрізь
діалектичною, спекулятивною, умоглядно конкретною та інтуїтивно
насиченою глибинними людськими переживаннями.
В істинній всеєдності нічого не приноситься в жертву: ні
часткове, ні загальне. У той же час між ними, – якщо йдеться саме про
справжню всеєдність, – не може бути зовнішнього стосунку Немає
«часткового» і «загального», між якими слід встановити якісь зв’язки
(це – рух за зовнішнім контуром). Є одне, яке в своєму саморозрізненні,
саморозвитку поліфонує. Річ не у тім, що «часткове» і «загальне»
повинні жити мирно, поступаючись один одному місце. «Часткове
буття є ідеальним або гідним, лише оскільки воно не заперечує
всезагального, а дає йому місце в собі, і точно так само загальне
ідеальне або гідне тією мірою, якою воно дає в собі місце частковому»
[8, c. 361]. Отже, дати «місце в собі» іншому, вмістити його, а не
просто трішки «посунутися».
Діалектика всеєдності вимагає зосередження думки на внутрішніх
підставах, вимагає вміння втримати в думці майже немислиме,
парадоксальне. Гідне, ідеальне буття, – пише Володимир Соловйов, – є
«повна свобода складових частин у досконалій єдності цілого» [8, c.
361]. Позитивна всеєдність є «простір часткового буття в єдності
всезагального» [8, c. 362]. Звернемо увагу: не обмеження часткового
буття, не підпорядкування його всезагальному, а саме – «простір».
Причому Володимир Соловйов вважає, що забезпечення подібного
простору часткового буття в єдності всезагального утворює ідеальну
сутність добра, істини і краси: «Гідне ідеальне буття вимагає
однакового простору для цілого і для частин, отже, це не є свобода від
особливостей, а тільки від їх винятковості. Повнота цієї свободи
вимагає, щоб всі часткові елементи знаходили себе один в одному і в
цілому, кожне покладало себе в іншому і інше в себе, відчувало в своїй
частковості єдність цілого і в цілому - свою частковість, одним словом,
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абсолютну солідарність всього існуючого, Бог – все в усіх» [8, c. 395396].
Таким чином, діалектика всеєдності розкривається, якщо її
прочитати адекватно, як діалектика свободи. Проте все це явно
суперечить логіці «здорового глузду»: якщо є зв’язаність, то про яку
свободу йдеться? В ефірі істинно всеєдиного все існує нібито за
великим формулюванням: «нероздільно і незлиянно», все зберігає своє
самостояння і самовизначення завдяки взаємопроникнення і абсолютно
взаємнопроникне завдяки самостоянню. «Критерій гідного або
ідеального буття взагалі є найбільша самостійність частин при
найбільшій єдності цілого» [8, с. 392]. Позитивна всеєдність як
справжнє і гідне буття, – формулює далі Володимир Соловйов, – є
«життя всіх один для одного в одному» [8, с. 393].
Ідея всеєдності, узята в діалектичному контексті, налаштовує
думку на дивовижний лад: сама думка виявляється здатною крок за
кроком сходити до всеєдності, вириватися з липкого павутиння звичних
слів і уявлень, ставати воістину видючої думкою. «Всеєдність» – не
абстрактне, відсторонене поняття; тут абстрактному, відстороненому
мисленню робити нічого. Діалектика всеєдності ініціює «залучене»
мислення – таке, яке не пригнічує почуття і переживання, не живе за
рахунок їх всихання, атрофії, але вміщує їх у себе, даруючи їм
всеповноту. «Залучене» мислення не живе за рахунок розкрадання
енергій інших сутнісних сил людини, але занурює їх і себе в таїнство
«неподільності і незлиянності». Таке мислення не є об’єктним. Воно –
відверто діалектичне.
Таким чином, діалектичний принцип всезагального зв’язку
налаштовує думку на пошук конкретно-всезагального, але для
адекватного здійснення такого пошуку, рівно як і для застосування
теоретичної діалектики у конкретно-наукових дослідженнях, зокрема, у
педагогіці, потрібна наявність певного мінімуму філософської
культури.
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Володимир Возняк
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДІАЛЕКТИЧНОЇ ЛОГІКИ
СТОСОВНО ПЕДАГОГІКИ
Коли я говорю про діалектику, то при цьому, зрозуміло, не йдеться
про наскрізь ідеологізований і просякнутий позитивізмом офіційний
«діамат» радянських часів, з чим справжню (класичну) діалектику досі
продовжують ототожнювати її необізнані противники. Під класичною
(«високою») діалектикою я розумію діалектику Геґеля (який синтезував
діалектичні ідеї своїх попередників в історико-філософському процесі),
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діалектику К. Маркса, Е.В. Ільєнкова, В.О. Босенка. Класична форма за
своєю природою є такою, що знайдена раз і назавжди; без неї
подальший поступ у культурі просто неможливий.
Слід зауважити, що філософія входить у тканину теоретичної і
практичної педагогіки не у вигляді «методичних вказівок», принципів,
директив, порад та ін. Вся справа – в особистості самого вчителя, в
рівні розвиненості його культури, його універсальних діяльних
здібностей. Філософія входить у педагогіку особистісно, особистістю
вчителя. Рівним чином це ж стосується і діалектики.
А зазвичай педагоги користуються всілякими «філософськими»
симулякрами, підробками, які вдало маскують і освячують типово
педагогічні забобони. Такі способи уявлення дуже в'язки, нав'язливі до
нудоти. Це, наприклад, і принципи доступності та наочності в
дидактиці, з якими воював видатний російський психолог В.В. Давидов,
оголюючи їх чисто розсудкову суть, це і уявлення про емпіричний
(формально-логічний) спосіб узагальнення як єдино можливий.
А ось тепер – власне про діалектику. Діалектика, як її визначає
Ф.Т. Михайлов, є «логічна форма і загальний спосіб рефлексивного (на
себе зверненого) теоретичного мислення, що має своїм предметом
протиріччя його можливого змісту» [5, с. 156]. На думку Г.В.
Лобастова, власне теоретичне (тобто – діалектичне) мислення в галузі
педагогіки «універсальне по захопленню предметної дійсності:
педагогічна діяльність повинна знати як логіку будь-якого предмета, що
вводиться в суб'єктивність людини, так і логіку становлення і буття
самої особистості, логіку становлення самої логіки у сфері
суб'єктивності. Тому педагогіка в разі потреби зобов'язана утримувати
(теоретично і практично) обидва полюси людського буття – реальний і
ідеальний, буття і мислення. Більш діалектичного предмета діяльності,
ніж становлення людської суб'єктивності, немає. Без Геґеля це
зрозуміти неможливо» [3, с .85-86].
Якщо ж педагог не володіє логікою свого предмету, оскільки
засвоїв його під час навчанні у педагогічному університеті в вигляді
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формалізованого «готового знання», не володіє логікою становлення
самої логіки у сфері суб'єктивності, оскільки його цьому не вчили, то
яку, власне, діяльність він здійснює?.. Якщо справжній предмет
педагогічної діяльності виступає гранично діалектичним за своєю
природою, то саме діалектика є необхідною методологією педагогічної
науки. І безперечно – практики. Зрозуміло, за неодмінної умови: якщо
педагогічна наука щиро бажає відповідати своєму саме так зрозумілому
предмету. Якщо ж педагогічна наука вважає за краще обслуговувати
інтереси сучасних соціальних структур, виконувати так зване
«соціальне замовлення» і сприяти всебічній адаптації індивідів до вимог
нинішнього соціуму, то такі функції вона здатна виконувати і без
звернення до діалектики як логіки і теорії пізнання. Якщо педагогічна
наука бачить своє завдання лише в узагальненні наявної освітньої
емпірії, то діалектика їй зовсім не потрібна. Ось чому дуже часто можна
почути думку про дієвість в філософсько-освітній сфері новомодних
методів, в тому числі і синергетики.
Однак при цьому поки що ніхто не довів, що класична діалектика
як логіка і теорія пізнання вичерпала свій потенціал і якось «відстає» від
вимог дня.
Діалектика як логіка абсолютно продуктивна при мислячому
розгляді освітньої діяльності. Продовження універсального розвитку
становленням людської суб'єктивності в адекватної, цілісної,
неушкодженою формі – це і є нормальний освітній процес, відповідний
своєму «поняттю». Саме тому діалектика і повинна бути логікою
педагогічного мислення (звичайно, якщо воно дійсно мислення). Вища
форма всезагального (універсального) розвитку як такого представлена
у формах освіти як утворення людського в людині. «Вища» не означає
«найкраща», «більш досконала», але саме вища як зняття всіх
попередніх форм руху і розвитку. Звичайно ж, саме подібне зняття як
продовження розвитку може (і ще як може!) здійснюватися настільки
перекручено і огидно, бридко, потворно, що побачити в освіті таке
«вище» інколи дуже складно і навіть неможливо. Побачити – не можна,
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а зрозуміти – можна і потрібно. Бо розвиток може здійснюватися і
тривати в досить антагоністичних формах, в невпізнанним формах, –
але все-таки саме розвиток, саме він, ніяк не менше. А тому основним
способом здійснення людської суб'єктивності в освітньому процесі
постає її розвиток. Мова йде не просто про те, що «дитину потрібно
розвивати» – в сенсі «формувати». Тут все набагато складніше.
Сутність розвитку – в розвитку сутності. Таким чином, розвиток
дитини (учня) в своїй дійсній формі відбувається в процесі зміни (самозміни) його стосунків з іншими.
А оскільки розвиток є такий вихід із себе, який є в той же час
поверненням до себе, то саме так і повинно відбуватися цілісний
розвиток в процесі освіти, у всій навчально-виховній спів-діяльності
дітей і дорослих, учнів і вчителів. Всі зусилля старших повинні бути
спрямовані на те, щоб «інший» для дитини (інші люди, світ людини,
суспільство, матінка-природа – в кінці кінців, витвори культури, зміст
знань як феномен культури, а не якась «інформація») весь час
знаходилося в режимі «свого іншого» і аж ніяк не «чужого». Щоб у
цьому «іншому» дитина відкривала себе і відчувала своє спілкування з
«іншим» як повернення до себе. Щоб весь світ, світ як ціле – ставав крок
за кроком рідною домівкою дитини, щоб кордон між «своїм» і «чужим»
весь час знімалася, розтоплюють, зникав. Дійсність розвитку людської
суб'єктивності реально забезпечує щирість звернень, щирість тих
стосунків, у які ми вводимо дитину, їх душевно-духовний контекст,
душевно-духовний настрій, інтонація, напруга. У тому числі і напруга
протиріч, яку слід вміти витримувати, не впадаючи в істерику, і
перебувати у пошуках адекватних шляхів їх вирішення.
Не ми повинні розвивати дитину, але ми можемо створити умови
для більш-менш нормального її розвитку, само-розвитку. Створювати
разом з дитиною, – щоб ці умови були її умовами, своїми умовами, а не
нав'язаною ззовні благодійністю, яка так чи інакше сприймаються як
щось відверто чуже. Наші педагогічні розвивальні зусилля повинні бути
спрямовані не на дитину, а на сам характер наших стосунків з нею, на
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те поле спілкування, в якому живуть учні та вчителі. Варто подбати, щоб
ці стосунки були живими, суб'єктними, – а все живе й істотне містить в
собі потужну енергетику саморозвитку, яку і треба звільнити, звільнити
від пут формалізованих структур, зовнішніх недоречних регламентацій,
чисто зовнішньої казенної доцільності. Зв'язки і стосунки повинні весь
час змінюватися, скидати застарілі форми, що вичерпали себе,
трансформуватися – не заради якоїсь абстрактної і дуже модною
«новизни», а тільки заради збереження їх чисто людського, людяного,
суб'єктного, смислового характеру, крок за кроком наповнюючись
формами, змістом і духом високої культури. Вони повинні бути такими,
щоб буквально вбирали в себе культуру – вони повинні дихати
культурою, дихати справжнім духом як духом істини, добра і краси,
духом свободи, смислу і безмежної поваги до «іншого». За таких умов
розвиток суб'єктивності учня (і вчителя теж) можливий, він може
відбутися в напрямку людини, до людського образу і подоби. Тобто,
може бути цілісним і так чи інакше гармонійним. Освіта, діалектично
зрозуміла, є само-творенням людини.
Діалектика в невмілих руках «не працює». Значить, потрібні руки
умілі, потрібен розум – не «очманілий» в розсудкових ігрищах.
Діалектика – це школа (Платона, Аристотеля, Ніколая Кузанського,
Спінози, Канта, Фіхте, Геґеля, Маркса, Ільєнкова), в якій треба постійно
і по-справжньому вчитися. Вчитися ставати людиною власне і
залишатися людиною за будь-яких, нехай найжахливіших, нелюдських
умов емпіричного існування. Діалектика – не для «застосування», а для
само-зміни в напрямку власне розуму.
Значимість діалектики для педагогіки не можна інтерпретувати як
«застосування» у педагогіці і до педагогіки деяких принципів
діалектичної філософії. Не можна з діалектики що-небудь «взяти» і
«застосувати» – в сенсі «вжити». Не вийде. Діалектика – аж ніяк не «на
потребу», і самий непотрібних спосіб поводження з нею – поставитися
до неї корисливо, застосувально, інструменталістськи. Не той це
предмет, вірніше – не та реальність. Як зауважує Мих. Ліфшиць,
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«абстрактні висновки з найвірніших істин не замінюють своєю
дерев'яною прямолінійністю аналіз конкретних питань життя» [2, с.
142]. Конкретні питання життя можна «мислити» бездумно,
прикладаючи до них ту чи іншу схему, шаблон, матрицю, модель,
підганяючи – свідомо чи несвідомо – під той чи інший інтерес. А можна
конкретні питання життя мислити, власне розумом, піднімаючи їх на
висоту думки. Конкретні питання життя, взяті мисленням, доведені до
мислення, розкриваються думкою і в думці, напруженим і строгим
ритмом її понять, «працею поняття» (Гегель) в іманентному саморухові
суті. Я даю цій реальності прорости в мене, рухатися в мені і мною як в
самій собі, крізь мене і моїми словами розповісти про саму себе, і
розповісти абсолютно вільно, невимушено, без примусу і насильства, не
з потреби, а просто так, нічого не «заради». Таке мислення перебуваючи
у стані «у-себе-буття», цілком визначається лише змістом свого
предмета.
Суть принципу єдності діалектики, логіки і теорії пізнання
розкривається наступним чином: людина змінює, перетворює дійсність
у згоді з законами руху і розвитку самої об'єктивної дійсності; закони
зміни світу людиною збігаються (не можуть не збігатися) з законами
саморозвитку світу; ці закони (перетворення світу людиною), будучи
усвідомленими, стають логічними законами, законами мислення. В
такому випадку специфіка мислення полягає у відсутності будь-якої
своєї споконвічної специфіки, – іншими словами, в універсальності.
Онтологія, теорія пізнання і логіка – не три різних науки, дисципліни, а
суть одна: Логіка, вона ж – онтологія і гносеологія. Але цього замало.
Діалектика водночас постає як етика та естетика. А ще можу додати: і
педагогіка, доведена до розуму, до мислення, до свого поняття. Така
педагогіка – не просто «теж діалектика», не просто те, що має певний
«діалектичний», суперечливий характер. Мисляча педагогіка – і є
діалектика як онтологія, гносеологія і логіка, етика і естетика, доведена
(до-розвинена) до педагогіки. Логіка є онтологія, гносеологія та...
педагогіка. Тобто – діалектика у своїй конкретності як повноті.
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Однак такий – суто діалектичний підхід виключає саму
можливість бачити в дитині, учня деякий об'єкт розвитку, те, що треба
«розвивати» за допомогою деяких діалектично-дидактичних хитрощів.
Не ми розвиваємо. Пора це зрозуміти, відмовившись від звичайної
розсудково-емпіристської установки. Дитина, учень – розвиваєть-ся. А
ми, дорослі, беремо участь (спів-участь) у цьому процесі, розвиваючись разом з ними (і жодним чином – не замість них і за рахунок них).
Емпіристській установці протилежна трансцендентальна.
Звичайна точка зору – дитина нам дана. Трансцендентальний
погляд: вона спів-творена. Її душевність і певним чином тілесність є
творіння культури, всієї людської історичної суспільної культури; а
культура є продовженням розвитку матінки-природи за її ж законам, але
по людським цілям, продовженням розвитку самої субстанції. Значить,
перед нами – творіння всього буття, осередок всіх його енергій і
потенцій, унікальна точка самого універсуму, в якій, кажучи словами
Ніколая Кузанського, конкретизований весь універсум у вигляді ось
цього «я». Якщо це «я» створено субстанціально, то воно успадковує і
втілює в собі сам принцип і природу субстанції як причини самої себе,
тобто – її causa-cui'альність. Як же і де ж субстанція присутня в цьому
«я»? – У вигляді (ейдосі) само-причинності, значить, свободи.
Перебуваючи в відношенні (зверненні) до цього «я» як осереддя
всіх енергій універсуму, ми – у трансцендентальному вимірі –
вступаємо в син-ергію1 з ним, тим самим – із самим буттям, з його
глибинами в його, буття, безпосередній явленості і прозорості. Ми співрозвиваємося з цим іншим «я», розвиваючи не ті чи інші риси, якості,
властивості дитини або свої вміння (це – на поверхні, в емпірії), а
беремо участь у розвитку самого буття, в його триванні – нашим
зусиллям, нашою думкою, нашим почуттям. Бачити, відчувати,
розуміти (не треба 3-х слів: це на якомусь трансцендентальної,
Щоб читач не запідозрив мене у схильності до сучасних синергетичних методологій, я
синергію розглядаю не у контексті Пригожіна, а у православній святоотцівській традиції
ісихазму (Григорій Палама та ін.).
1
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глибинному і одночасно дуже близькому нам рівні – одне і те ж саме) в
учневі, у всій його яйності – зримо-незриму присутність самої
субстанції, всього буття, всієї суспільно-людської культури, історії – в
кожній точці, в кожному моменті нашого звернення до нього та його
безперестанних звернень до нас... – чим не єдність (тотожність)
діалектики, логіки, теорії пізнання і мислячої педагогіки?
Чи розуміє педагогіка, що метод – не просто інструмент,
«відмичка», «інструкція», що ззовні прикладаються до готового змісту,
а – шлях, який є душею змісту, яка в той же самий час стає виміром,
ритмом руху нашої власної душі? Метод – «такою ж мірою спосіб
пізнання, поняття, що суб'єктивно знає себе, в якій він об'єктивний
спосіб або, вірніше, субстанціальність речей» [1, с. 281]. Таким чином,
сутність методу як такого полягає в першу чергу в його змістовності,
субстанціальності (а зовсім не в проєктивності, конструктивності і
маніпулятивності). Метод – це той шлях дослідження або осмислення
деякої реальності, який в самому істотному відповідає її власній
природі.
Рух самої суті людського буття однозначно визначає і метод його,
буття, осмислення, оскільки тут явно присутня діалектика, яка і рухає
вперед його зміст. Так само це стосується і освітньої діяльності, а
значить – гранично важливо для педагогічної науки.
Виходить, що коли ми «застосовуємо» метод, мислимо методично
(тобто знаходимося на вірному шляху), ми на предмет «накидаємо»,
обертаємо його власні всезагальні визначення, і лише тоді він нам
розкривається у своїй істині. У предмет можна увійти лише за логікою
самого предмета. Маніпулювати же предметом можна, ігноруючи
іманентну специфічну логіку специфічного предмета, спираючись на
абстрактно-загальні ознаки, інструкції з експлуатації.
Сучасного вчителя і нас, викладачів, постійно закликають до
активізації, посилення «методичної роботи». Проте хочеться сказати: не
робота з «методичками» потрібна, не «методична робота», а спочатку –
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перша турбота як робота уваги до думки, без якої всяка праця буде
проклята (як говорив В.В. Бібіхін).
Класична діалектика є не просто необхідною, але й, на моє
переконання, достатньою методологією педагогічної науки. Сучасні
противники діалектики, не спромігшись змістовно увійти в неї та
освоїти її, говорять про її неефективність і «незастосовність» на відміну
від інших, модних методологій, які нібито успішно застосовуються де
завгодно (і як завгодно), особливо в аналітиці людського буття в його
соціальної проекції. І при цьому в тіні залишається той принциповий
факт, що діалектика як логіка і теорія пізнання не є об'єктним знанням і
об'єктним мисленням. Редукувати діалектику до об'єктності, а
людське буття – до соціумності, значить – умертвити саме діалектику
(так легше оголосити її застарілою), а буття людини розглядати суто в
обернених (хибних) формах, навіть і не відаючи про таку оберненість.
Змушений повторити: діалектика – не інструмент, який ззовні
прикладається до об'єкта. Діалектика є шлях – шлях загального
розвитку від природи до людини, в людині і людиною (діяльністю) аж
до мислення, його категоріального ладу. Тому діалектика як метод
іманентно вимагає перебування-на-шляху, знаходження себе в дорозі, в
«силових лініях» цього всезагального розвитку. Лише в цій ситуації
перебування-на-шляху з нами і відбувається щось істотне – само-зміна,
само-розвиток. Діалектика – не універсальний інструмент», а діяльна
здатність. Г.В. Лобастов пише: «Діалектична здатність, як суб'єктивна
діяльність, витягуючи істину буття, витягує її в своїх власних формах.
Вона самосвідома, рефлективна. Але й її власна форма – це форма
дійсності. Легко зрозуміти, що така форма ніяк не зводиться до якоїсь
абстрактної системи і тому подібних образів, змальованих сучасним
мисленням, – а виражає собою в тій чи іншій мірі абсолютний момент
буття. І тільки тому вона замкнута на себе і в собі самій містить свій
сенс» [4, с. 106].
Інші методи аналітики людського буття (в антропології, соціології,
в психології і педагогічній науці) досить успішно можуть описувати ті
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чи інші «зрізи» людської реальності, проте – без проникнення в
сутність і її утримання, оскільки не виходять на історичну цілісність
буття людини. Значить, вони завжди ризикують залишитися в полоні
обернених форм здійснення людського буття, приймаючи їх як
нормальні, справжні. Діалектика як логіка бере людське буття
ґрунтовно, значить – з самої його засади (чуттєво-предметної
практичної суспільно-історичної діяльності), розуміє історичну
необхідність розбіжності сутності та існування людини (відчуження),
так само бачить вона об'єктивну потребу адекватного розв’язання
субстанціальних протиріч людської передісторії. Лише в такому
контексті, лише в світлі такого всезагального будь-яке особливе в світі
людини може бути не просто описане, але зрозуміле адекватно, не з
позицій того чи іншого приватного інтересу, а з позицій самого
об'єктивного, неспокійного, суперечливого, драматичного і часом –
трагічного – розвитку людського буття як суспільної історії.
Педагогічна наука, щоб стати дійсно рефлексивної теорією,
повинна вийти на власне категоріальний рівень осмислення свого
предмета, повинна навчитися адекватно працювати з категоріями.
Педагогічне мислення (якщо воно – саме педагогічне і саме мислення)
безумовно є категоріальним. У своїй розвиненій рефлексивній формі
воно повинно не просто «використовувати» всезагальні логічні категорії
(з цим прекрасно справляється і розсудок, адже категорії як «чисті
апріорні поняття» є способами здійснення активності розсудку, що було
відомо Канту), але свідомо застосовувати їх в теоретичній і практичній
роботі , – тобто категорії доводити до поняття, а з поняттями
працювати категоріально.
Однак подібного роду категорії педагогічне мислення в своїй
повсякденній роботі зазвичай бере з представлення, не доводячи їх до
понятійної змістовності. Тому педагогічне мислення залишається в
мережах росудкових форм, працюючи як чисто об'єктне мислення, хоча
при цьому має справу з суб'єктної реальністю, живою, одухотвореною.
Звичайне педагогічне мислення не може не редукувати цю суб'єктну
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реальність, реальність становлення людської суб'єктивності до чисто
об'єктних форм, тому і здійснюється к звичній парадигмі «суб'єктоб'єкт».
Якщо категоріальность є способом ототожнення форм руху
мислення зі змістом реальності і якщо педагогічне мислення є здатністю
здійснювати педагогічну діяльність адекватно суті освітнього процесу,
то справжнє педагогічне мислення має включати в себе теоретичне
розуміння змісту понять «людина», «свідомість», «мислення»,
«ідеальне», «душа», «дух» і інші. Воно повинно включати в себе й
екзістенціали, перетворюючи їх в категорії (тобто – способи руху і
здійснення думки). Оскільки категорії постають не тільки формами
діяльності, а й формами споглядання, то адекватність педагогічного
мислення може забезпечуватися і чисто інтуїтивно, – що і властиве
діяльності мудрих педагогів і чуйних батьків, які просто не можуть
«працювати» з людськими душами як зі звичними речами-об'єктами.
Іншими словами, категоріальність педагогічного мислення є культурою
здійснення і розгортання наших стосунків з суб'єктною реальністю, з
суб'єктністю і суб'єктивністю інших.
Отже, для педагогічної науки саме діалектика є необхідною (і
достатньою) методологією. При цьому педагогіка неодмінно повинна
оволодіти поняттям істинно всезагального, серйозно навчитися
розрізняти
«конкретно-всезагальне»
і
«абстрактно-загальне»,
абстрактне і конкретне розуміти по-гегелівський, а не в традиціях
формальної логіки, емпіристського мислення. Те ж стосується і
категорії «ідеальне». І категорії «знання». Адже коли «знання»
доповнюють якимись «вміннями» і «навичками», а нині – горезвісними
«компетенціями», то стає ясно, що під знанням розуміють просту
обізнаність, інформацію. Чи не краще «компетенції» залишити в
розпорядженні, як говорили раніше, «компетентних органів»?
І поняття слід розуміти суто по-геґелівськи. Взагалі-то весь
категоріальний лад «Науки логіки» до теоретичної та практичної
педагогіки має саме безпосереднє відношення. І при цьому педагогічна
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наука опановувати діалектико-логічного методологією об'єктивно
змушена виключно самостійно, сама, підносячи себе до рефлексивної
теорії. Ніяка «філософія освіти» за неї зробити цю роботу не зможе.
Якщо педагогіка серйозно стурбована забезпеченням справжнього,
гармонійного розвитку суб'єктивності учнів, розвитком кожного
індивіда у цілісну особистість, їй належить подружитися з діалектикою
як теорією розвитку. Якщо ж їй більше до душі заняття переважно
«соціалізацією», тобто адаптацією учнів до існуючих соціальних
структур, до «ринку праці», то вона цілком може задовольнятися і
обходитися звичайними системно-структурними методами, в тому числі
і синергетикою як теорією «організації чого завгодно». Проте для
оволодіння класичною діалектикою як логікою та теорією пізнання
потрібно зовсім інакше готувати майбутніх педагогів. Вони повинні
здобувати базову філософську освіту.
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Олена Бичковяк
П’ЯТЬ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ: ЧИ Є
ВОНИ ДІЙСНО «ПРОБЛЕМАМИ»?
Як показує історична практика – ключ до вирішення багатьох
проблем, до добробуту та економічного процвітання держав, до
посилення їх ролі на світовому ринку саме у системі освіти. В ХХІ ст.
людство повинно вирішувати нові виклики, перш за все, за допомогою
освіти. Однак, аналізуючи останні тенденції в системі освіти, можна
помітити наростаючу критику класичної освітньої системи. Як часто
зазначають автори, аналіз кризи освіти привів до усвідомлення
необхідності розробки нової освітньої парадигми, спрямованої,
передусім, на розвиток духовності і творчої суті людини. З цим
завданням може впоратися лише інноваційна освіта, головна мета якої –
збереження та розвиток творчого потенціалу людини. Але яким є цей
потенціал? Чи здатна сучасна система освіти його в наших дітях
виплекати? Чи може вона підготувати їх до реального світу, який
змінюється надзвичайно швидко. Адже, як стверджує багато сучасних
дослідників освіти, наші школи не надто змінилися за десятки років. І
більшість критиків згодні з тим, що нинішня система освіти має багато
недоліків та проблем, бо була розроблена в індустріальну епоху, тобто
створена в основному для того, щоб «штампувати» робітників для
промислової галузі. І дотепер менталітет масового виробництва й
тотального контролю все ще дуже поширений у наших школах.
І справді, освітянська криза у нашій державі була зумовлена не
тільки крахом основних принципів та догм радянської освіти,
спричинений
падінням
цілої
політико-ідеологічної
системи,
одержавленням та бюрократизацією освітянської системи, а й
викривленням соціальних функцій школи, етичним розривом між
вчителями та учнями; зниженням соціального престижу знань та
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інтелекту у соціумі, і таким сьогодні ще залишається українське
суспільство.
Багато вітчизняних і зарубіжних учених (В. Андрущенко, В.
Кремінь, В. Огнев’юк, О. Бандурка, М. Хоменко, О. Ляшенко, Є. Пінчук
та ін), досліджують різні аспекти проблем розвитку освіти з метою її
реформування та модернізації, аналізують принципи сучасної освіти, її
якість, роль в цивілізаційному вихованні молоді, а також ті виклики та
проблеми, що постають перед сучасною освітньою системою.
Розглядають також
соціокультурні питання (В. Андрущенко, П.
Підкасистий, І. Зязюн, С. Ніколаєнко, В. Кремень, Б. Гершунський, Н.
Скотна та ін.), питання найбільш гострих освітніх проблем, тощо.
То ж щоб краще зорієнтуватися у найбільш «гострих» проблемах
сучасної освіти, можемо окреслити ті, які найчастіше згадуються у
працях сучасних освітніх дослідників.
Ми орієнтуємо дітей на цінності індустріальної епохи.
Йдеться про те, що «ми навчаємо дітей партіями і керуємо їхнім
життям по дзвінку. Вони вчаться лише виконувати наші інструкції:
сядьте, дістаньте зошити та книги, розгорніть на певній сторінці,
розв’яжіть задачу, припиніть розмовляти... Пригадайте, як у школі вас
хвалили за те, що ви робите саме те, що кажуть. Цінності індустріальної
епохи були дійсно важливі для працівників промисловості. Їх успіх
залежав від виконання інструкцій. Але як далеко можна зайти, просто
дотримуючись інструкцій, у сучасному світі? Сьогодні світ цінує
людей, які можуть бути творчими, які можуть ділитися своїми ідеями й
співпрацювати з іншими. У системі, заснованій на цінностях
індустріальної епохи, немає можливості розвинути такі навички.» [5]
Але антитезою даному твердженню може бути, те, що дисципліна та
виконання інструкцій – часто і є запорукою успіху у навчанні. Адже,
щоб почати креативи ти, потрібно спочатку вивчити ази та правила, і
без дисципліни тут ніяк. Скільки б ми не прагнули привити дитині
навички творчості, для початку дитина має зрозуміти банальні правила
безпеки та зрозуміти причинно-наслідкові зв’язки. А саме такі речі
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потребують дисципліни та виконання інструкцій. Хоча б банальний
розпорядок дня.
Ми не даємо дітям самостійності та контролюємо.
«Експерти вважають самостійність неймовірно важливою для дітей.
Натомість у школі наші діти щохвилини відчувають цілковитий
контроль. Але ж коли ви робите важливу роботу, то самі керуєте своїм
часом, вирішуєте, що й коли робити. Доходимо висновку, що шкільне
життя виглядає зовсім по-іншому. Система посилає нашим дітям
небезпечний сигнал, що вони просто повинні слідувати тому, що
закладено, замість того, щоб взяти на себе відповідальність й отримати
максимальну користь. Тож не дивно, що учні нудьгують без мотивації».
[5] Тут звісно, також можна заперечити: і яскравим прикладом є вулиця,
де діти повністю позбавлені контролю, і як відомо, ні до чого доброго
це не призводить. І нехай кожен із нас чесно відповість на запитання: чи
з великою радістю ви б відпускали власну дитину до школи, де
контроль над дітьми зведений до мінімуму? Чи й справді такими
свідомими є діти наодинці із такими ж як вони? Як часто вам
доводилося зустрічати дітей, особливо підлітків, що ефективно
використовують свій час? Безперечно, що варто змінити ставлення до
самої особистості дитини, але потрібно це робити у делікатних формах
спілкування, тут навіть варто навпаки, додатково впроваджувати форми
неформального спілкування вчителів та учнів, додавати роботу
психологів, але в жодному разі не дозволяти відсутність контролю та
створювати додаткові психологічні проблеми в учнів.
Ми застосовуємо неаутентичне навчання.
«Більшість знань, що даються в школі, не є аутентичними, вони
базуються на запам'ятовуванні та зазубрюванні. Система визначає, яким
набором знань мають оволодіти всі діти. А потім під час проведення
іспитів оцінює результат, тобто скільки збереглося в пам’яті. Більша
частина таких знань забувається вже наступного дня. Це створює
нездорову ситуацію для учнів, батьків і вчителів.» [5]. Тут знову ж таки,
повернемося до тези, про те, що деякі речі залишаються непорушними
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протягом багатьох десятиліть, як от, теорема Піфагора чи закон
Ньютона, і їх необхідно банально зазубрити. Також це стосується і
інших правил, ПДР, наприклад. Замість заперечувати необхідне,
простіше дати дітям розуміння для чого потрібні їм ці правила та
закони, і де саме в житті доведеться їх застосувати. Це можуть бути
практичні уроки, більше наочності, наприклад, але за ними має
обов’язково стояти вимога – вивчити правило.
Ми не даємо дітям місця для емоцій та інтересів.
«У нас склалася надзвичайно стандартизована система, у якій кожна
дитина повинна вчитися одному й тому самому в один і той же час
разом з іншими дітьми. Таким чином ігнорується сам факт буття
людини, а також аксіома, що кожна людина – унікальна особистість із
власними захопленнями та інтересами. Якщо вважати, що ключ до
самореалізації — це знайти свою пристрасть, то чи допомагає сучасна
школа дітям відкривати й розвивати в собі здібності?» [5]
Здається, в сучасній системі освіти немає місця для найважливіших
питань у житті дитини: – У чому я можу проявити свої здібності? – Що
я хочу робити в житті? – Як мені знайти своє місце в світі? Системі,
схоже, все одно. Всі ми навчаємось по-різному – комусь потрібно
більше часу, щоб щось вивчити, для когось певні інструменти та
ресурси будуть більш корисними, ніж для інших. У системі немає місця
для таких відмінностей. Але ж якщо дитина повільно навчається, їй,
можливо, потрібно трохи більше часу для розуміння.» Це, напевне,
єдина теза з котрою можна частково погодитись. Але лише наполовину.
У нашій системі і справді відсутній індивідуальний підхід, і в
основному гарне ставлення до себе може здобути безпроблемний учень,
що все встигає та має репутацію відмінника та активіста. Тому, щоб
хоча б частково «дотягнутися» до цієї «планки» учні відвідують
репетиторів та додаткові заняття. Тим самим ми породжуємо замкнуте
коло: відмінниками учні стають завдяки додатковим заняттям, і цим
самим ще більше підвищують вимоги до успішності.
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Нашим дітям читають занадто багато лекцій.
«У сьогоднішній системі дітям читають лекції понад 5 годин на
день. Проте з цим теж пов’язана ціла низка проблем. Це 30 дітей, яким
заборонено спілкуватися та взаємодіяти одне з одним» [5] Йдеться в
основному про те, що у будь-якому класі учні мають різний рівень
сприйняття інформації, і що б не робив учитель, обов'язково будуть
учні, яким нудно, бо хтось із них випереджає програму, а хтось
розгублений, бо відстає від решти. Але ж кожен з нас справді різний, і
більшість батьків, віддаючи дитину до стандартизованої школи,
розуміє, що там дитині даються лише основи знань. Все решта –
завдання як батьків, так і самої дитини. І направду у сучасному світі, це
завдання дуже полегшилося, адже уся інформація у нас на кінчиках
пальців. Завдяки Інтернету й цифровим засобам масової інформації
наші діти мають під рукою всю інформацію в світі. Технології
дозволяють кожному чогось навчатися, адже найбільш суттєвою
характеристикою сучасного світу, яка визначає його картину, є рух та
обмін інформацією. І так, справді нам варто навчити дітей правильно
користуватись та ефективно використовувати інформацію.
Отож, якщо підсумувати, більшість проблем сучасної освіти, все ж
не такі вже й проблеми. І не варто повністю відкидати старі методи
навчання, варто лише їх покращити та синтезувати із новими. І варто
пам’ятати, що якими б новітніми не були часи – діти всіх епох
залишаються дітьми. І повністю змінювати систему освіти під процеси
глобалізації теж не варто. Адже глобалізація в освіті, як і в інших
галузях являє собою об'єктивний, але далеко неоднозначний процес.
Його головна небезпека вбачається в тому, що замість єдності в
багатоманітності і розширення освітніх можливостей можна одержати
сумну уніфікацію і втрату самобутнього творчого потенціалу
національної освітньої системи.
Україна, яка прагне інтегруватися у світовий та європейський
простір, не може стояти осторонь глобалізаційних процесів, що
відбуваються сьогодні й торкаються майже всіх країн. Проте не слід
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бездумно «кидатися в безодню» повної зміни векторів освітніх
процесів, адже така відданість може згубити не лише національну
специфічність, а й країну загалом.
Перед освітою сьогодні виникає нове завдання – давати людині
знання не лише про світ та його закони, але й методологію
перетворення цього світу, формувати відповідні вміння та навички, які б
ґрунтувалися на фундаментальних людських цінностях. Тому куди
важливіше гуманізувати та гуманітаризувати освіту. А основним
призначенням гуманізації є поворот освіти до формування цілісного
світогляду, системного гуманістично-орієнтованого мислення. Більш
того, сьогодні для справжньої гуманізації
необхідно спочатку
гуманізувати підготовку професіоналів через підвищення в навчальному
процесі статусу гуманітарних дисциплін за умови суттєвих змін у їх
змісті. Лише так ми зможемо «замкнути коло» та розпочати справжні
якісні зміни в освіті.
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Людмила Фоменко
АКТУАЛІЗАЦІЯ ГУМАНІТАРНОЇ СКЛАДОВОЇ
ВИЩОЇ ОСВІТИ
Ми живемо в час глобальних викликів, що постали перед
людством у зв’язку з надмірним втручанням людини не тільки у
захмарні космічні простори, але й у глибинні основи власного
людського «мікрокосмосу». Важливість моменту полягає у тому,
уявивши себе інтелектуально «бездоганною» та «надійно» озброєною
технічними засобами та науковими технологіями, людина поставила
себе на межу втрати або ж збереження своєї, власне людської, природи.
І з’ясування цього важливого антропологічного питання, як
виявляється, вимагає не тільки подальшого вивчення природнобіологічних структур людського організму з метою корекції та
знешкодження патологічних змін на різних рівнях його
функціонування, але й сприяє формуванню нових, зокрема антигуманних, цілей цих досліджень. Тобто, наука, яка з новочасного
періоду свого розвитку претендувала на першість у культурному
просторі європейських спільнот, тільки у ХХ – поч. ХХІ ст.
«спромоглася» завоювати цей статус ціною нівелювання альтернативи
«добро – зло» в процесі впровадження її досягнень. Що це означає?
Це означає, перш за все, що для переважної більшості сучасних
науковців наука володіє власною самоцінністю, і більше того вона
спроможна впливати на формування нових цінностей, які, почасти,
ігнорують наявність духовної складової людського буття, ставлячи її,
начебто, по той бік добра і зла, що врешті решт виявляється у
численних деструктивних процесах, які заполонили життєвий простір
сучасної людини.
Стосовно ж новочасної науки, то слід зауважити, що серед її
найбільш видатних представників переважна більшість поціновували
духовну складову людини, про що свідчить їх прихильність до
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християнської віри. Зокрема, про це свідчить Ч. Ломброзо, який
наводить дані про опитування серед названих вчених 19-го ст. у своїй
праці «Гениальность и помешательство». І цей факт може свідчити про
позитивне налаштування наукових досліджень стосовно людини, на її
благо, добро. Деструктивні процеси, що спостерігалися в європейській
історії 18-19 ст. переважно
пов’язані з перебігом соціальноекономічних, політичних процесів.
Про зміну статусу науки в наш час свідчать зміни в житті
людських спільнот так званого цивілізованого світу. Навіть якщо до
часу відсунути вбік медицину і педагогіку як найважливіші «прикладні»
людинознавчі галузі знань, то у промисловому, побутовому,
комунікаційному плані техніка звільнила людину від фізичної напруги,
а також дозволяє швидко вийти на зв’язок з близькими та рідними
людьми, полегшила доступ до потрібної інформації тощо. Але наявність
самої інформації як такої не знімає з людини відповідальності за її
адекватне розуміння і використання, за прийняття життєво важливих
рішень. Тому розвиток «людини розумної» (Homo sapiens) від віку і
дотепер заишається найважливішим життєвим завданням людини. І
якраз медицина і освіта у своїй єдності і предметній специфіці
акумулюють засоби досягнення основної мети людського життя на
Землі.
Як бачиться, саме гострі суспільні ситуації, які періодично
виникали в історії людства, і виявляли найбільш слабкі місця у
реалізації медициною та просвітою своїх функцій стосовно людини.
Показовим прикладом може слугувати Вік Просвітництва (18 ст.) у
Франції. Як відомо, що одним із надбань Французької революції, окрім
з’ясування головних просвітницьких завдань, була медична реформа,
зміна системи надання медичної допомоги. І хоч осмислення залежності
розумності від стану здоров’я здійснювалося переважно згідно формули
«у здоровому тілі – здоровий дух», все ж включення медицини у
загальну систему просвітницьких реформ було показовим з огляду
піднесення розумності людини та пошуку засобів її досягнення в епоху
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Французького Просвітництва. Стосовно особистісного виразу цієї
єдності слід назвати діяльність таких лікарів-філософів як Кабаніс та
Ламетрі.
Надалі успіхи в різних галузях природничих наук, а в ХХ ст. і
технічних, давали
поштовх для утвердження наукового статусу
гуманітарних дисциплін і тим самим посилення їх ролі у навчальному
процесі та вихованні міцної тілом та здорової
«духом» особистості.
Але слід при цьому зауважити, що методологічні підходи, пануючі
в минулому сторіччї, не могли забезпечити повноту осмислення
питання критеріїв науковості гуманітарних дисциплін. Не врятував і
поділ на фундаментальні та прикдадні науки. Бо, як переконує сучасна
ситуація з медикалізацією суспільного життя, не медицина
«прикладається» до фундаментальних наук, а саме вона і задає поштовх
для розвитку природничонаукових досліджень, формуючи потребу
з’ясування
медико-практичних
питань,
і,
почасти,
сприяє
формулюванню природничонаукових проблем, і її предметним
завданням постає з’ясування доцільності впровадження нових наукових
відкриттів та застосування новітніх технологій в медичній практиці. Як
бачиться, запит на моральність в цій ситуації окреслюється досить
виразно. І справа не тільки у тому, що медицина з часу свого
виникнення, як особливої і необхідної для людини і людства галузі
знань, у просторі своєї предметної визначеності передбачала етичну
складову. А й у тому, що медична практика – це взаємодія двох
суб’єктів, двох особистостей. І успіх лікування залежить не тільки від
знань, практичних навичок лікаря, але й від морального стану обох
суб’єктів лікувального процесу. Тому зростають вимоги до формування
соціокультурного простору спілкування між людьми, в якому зростають
і майбутні лікарі, і майбутні пацієнти. Окрім цього, зростає потреба
обізнаності людей не тільки в питаннях будови і функцій людського
організму, але й в розумінні світоглядних питань, котрі акумулюються
у розмаїтті етичних, естетичних, гносеологічних та ін. відношень
людини до світу і до самої себе, до свого здоров’я та хвороб, зокрема.
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А це вже сфера філософії. В свою чергу культура філософського
мислення зростає не тільки на ґрунті вивчення суто дисциплін
професійного спрямування, а потребує певної загальної культурної
основи, яка формується не тільки на основі вивчення короткого курсу
основ філософії та культурології, як практикується у сучасних вишах.
Реалії сьогодення, які вимагають від людини в черговий раз впізнати
себе, не втратити себе, не дати згоди на спотворення своєї природи.
І з’ясування цих життєво важливих питань, які з першого погляду
мають суто філософський і медичний зміст, передбачає певні вимоги до
освіти. Першочергово до здобувачів вищої освіти.
Їх
освітні
програми повинні бути наповнені гуманітарним змістом. Окрім
повноцінного вивчення філософських дисциплін як нормативних
майбутній фахівець з вищою освітою повинен вивчати культурологію,
соціологію, релігієзнавство, мистецтвознавство, історичні дисципліни
тощо. Маючи значні гуманітарні здобутки людина з вищою освітою
зможе адекватно реагувати на сучасні виклики, пов’язані з
медикалізацією сучасного суспільного життя, а також сприяти
адекватній реакції пересічних громадян.
З погляду більшої переконливості у важливості дааної акцентуації
звернемо увагу на історичні трансформації медичної етики у межах
становлення та розвитку предметного самовизначення медицини.
Крайніми історичними гранями при цьому можуть стати порівняння
змісту клятви Гіппократа у її первинному вигляді та етичних вимог до
лікаря, зафіксованих в ній, та тих змін, що відбулися протягом
тривалого часу розвитку медицини та супроводжувалися зокрема і
етичними кореляціями. Найбільш суттєвим для сучасного етапу стало
доповнення етичних вимог до медиків юридичними законами та
нормами у цій сфері діяльності.
Загострення дослідницького інтересу до питань медичної етики в
останні десятиріччя ХХ ст. та на початку ХХ1ст. та спроби
«обґрунтувати» відступлення від традиційної постановки та з’ясування
деяких з цих питань дослідники частіше пов’язують зі зростаючими
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можливостями науки проникати у глибинні основи людського життя та
комерціалізацією медицини.
Ступінь об’єктивації людини в медицині дійшов до тієї межі, коли
суб’єктивні, особистісні характеристики розчиняються у підвладному
лікареві статусі пацієнта. І тим самим владне поводження лікаря з
тілесністю хворого як біологічним матеріалом все частіше знаходить
виправдання у непохитних досягненнях науки. І ось, у вирі
суперечностей, що виникають у площині осмислень людини, людського
життя з позиції здоров’я – хвороба у чисто науковому вимірі, медична
етика виявляється чи не єдиною надією на повернення пацієнту статусу
цілісної людини у полі науково-медичних досліджень. Актуалізація
медико-етичної проблематики стає сьогодні вже не приватною справою
окремих лікарів, науковців, філософів, але справою суспільною, яка
торкається сенсожиттєвих спрямувань розвитку людства загалом. Бо
саме адекватне їх з’ясування доводить людські розумування до межі
недоторканності людської природи, бо за межею – непередбачувані
наслідки її викривлень, спотворень, загроза втрати людськості як такої.
Сучасна медична етика, по суті, опинилася на перетині науковості і
моральності в сучасних умовах її розвитку. Невпинність науковотехнічного прогресу та, почасти, непрогнозованість наслідків втручань
у глибинні основи людської природи породжують численні питання
морально-етичного характеру. Це стосується і трансплантології органів,
і генної інженерії, клонування, і штучного запліднення дітей, і
сурогатного материнства, і можливої легалізації евтаназії тощо. Ряд
проблемних тем може бути продовженим, і тим самим все більш
актуалізованим виявляється питання про можливі спрямування
майбутнього розвитку медичної етики, медицини загалом. Його суть
полягає у наступному: чи збереже медицина свій статус милосердної і
буде розвиватися по шляху відтворення анатомо-фізіологічних,
психологічних процесів, що сприяють збереженню природно заданою
людськості? Чи сприятиме сумнівній у всіх сенсах трансформації
людини у постлюдину?
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Проблематичність ситуації, що складається у сучасній медичній
етиці, можна розглядати у різних площинах. Але сутність її полягає у
тому, що вагомість альтернативних підходів у вирішенні того чи іншого
питання зі суто медичної точки зору приблизно однакова. Тобто
аргументи «за» настільки ж вагомі, як і аргументи «проти». Так,
наприклад, аргументи на рахунок доцільності пересадки серця від одної
людини до іншої є настільки ж вагомими, як і аргументи на рахунок її
недоцільності. Але коли мова йде про людину як цілісну тілеснодушевно-духовну істоту, яка є реальним суб’єктом медичного процесу,
а не якась її окрема частина, бодай і анатомо-фізіологічна система в
цілому, то очевидною постає обмеженість медико-біологічного чи
практично-хірургічного підходу до прийняття таких рішень, а тим
більше орієнтацій на комерційну зацікавленість медичних організацій
чи закладів у виконанні процедур та операцій, що дорого коштують. І
все ж тенденція перетворення людини в «голий науковий факт», від якої
застерігав Б. Паскаль ще у ХУП ст., є реальною в сучасній медицині і
набуває своєї вагомості, трансформуючись у сферу медичної етики та
претендуючи на «законодавчу ініціативу» у цій галузі знань. Однак, не
менш реальною є тенденція, що тривалий час у дослідницькій літературі
знаходила свій вираз у формі наукового запиту, тобто виражала потребу
сприйняття людини як предмету медичної діяльності не просто як
біологічно «організменної» системи, а як тілесно-душевно-духовної
цілісності, конкретної індивідуальності. Ця тенденція є більш
перспективною і вагомою з погляду реалізації прикладних аспектів
медичної етики та ролі останньої в переорієнтації медичної діяльності у
напрямку формування суб’єкт-суб’єктних відносин між лікарем та
пацієнтом. Її реалізація передбачає не просто медикалізацію
суспільного життя, як це спостерігається підчас теперішньої пандемії,
але й визнання у якості вищого духовного орієнтиру в українському
соціокультурному просторі християнської віри. Надійність і
бездоганність її навіть у методологічному сенсі перевірена більш ніж
двома тисячоліттями сповідування християнства у світовому масштабі.
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Окрім того, співставлення основних принципів християнської та
медичної етики свідчать про їх спільне спрямування на відтворення та
збереження здоров’я людини та її природно заданої цілісності.
Цікавим є те, що сам факт панування права у всіх сферах людської
життєдіяльності свідчить про те, що мораль як регулятор міжлюдських
стосунків втрачає свою провідну роль у суспільстві. І це по суті є
великою прикрістю для людства. Бо висока моральність людей є одним
з важливих показників духовного стану тієї чи іншої спільноти. І там, де
панує мораль, там немає потреби в актуалізації регулятивної функції
права у суспільстві. Якщо ж жити «згідно совісті» стає немодним, то це
свідчить про збіднення особистісного начала в людях, низький рівень
самоусвідомлення духовного призначення людини, повне занурення її
у рутинну повсякденність та надмірне піднесення природнобіологічного начала в ній. І, здавалося б, ця, з першого погляду, далека
від медицини ситуація має саме патологічні наслідки для людської
особистості. Чи не з приводу невгамовного бажання задоволення
біологічних чи матеріальних потреб люди найчастіше скоюють тяжкі
злочини – пограбування, вбивства, зґвалтування тощо? При цьому
судово-медична експертиза почасти дає висновок про психічні
відхилення у злочинця. І ці вже юридичні наслідки є наслідками
духовних викривлень особистості, суть яких прихована у глибинах
неусвідомленого Я. У цих же глибинах ховається і найбільш надійний
індикатор нашого морального життя – совість. І це знаходить своє
підтвердження в описах найбільш поширених психічних хвороб. Для
таких хворих характерним є неможливість поцінувати свої вчинки чи
події та ситуації довколишнього світу з погляду добра чи зла.
А також адекватно усвідомити власне Я. Тому почасти констатується
наявність симптому роздвоєної особистості. (Хоч, з нашого погляду,
сама назва симптому не досить точно відображає суть патологічного
процесу, виявленням якого є цей симптом). Всі ці міркування були б не
такими сумними, коли б останнім часом не почастішали окреслені
випадки прояву вказаних патологічних особистісних змін.
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Отже, питання здорового суспільства виявляється тісно
пов’язаним з питанням про здорову особистість. У контексті нашого
дослідження це означає пошук основ нормального діалогу між
суб’єктами медичного процесу, що здійснюється на моральних засадах.
Як видно, умовою такого діалогу може бути духовно здорове суспільне
середовище, котре може бути стати культурною основою становлення
та розвитку духовно багатих особистостей. І такому духовному поступу,
безумовно, сприятиме актуалізація гуманітарної складової вищої освіти.

Віра Лімонченко
ФЕНОМЕН МОВНОГО ТОТАЛІТАРИЗМУ: ОРВЕЛ І МИ
Перманентне реформування гуманітарної сфери – як наукової, так
і освітньої, що триває не один десяток років, супроводжується чітким
усвідомленням амбівалентності: необхідність змінювати структури
освіти збігається зі стійким відчуттям випадіння суті справи з
установок і вказівок, які звучать досить правильно. Виникає дистанція
між словом і справою, яка наповнюється гарячковою діяльністю, яку і
передбачається
осмислити
як
перейменування.
Феномен
перейменування знайшов виразну образність у романі Орвела «1984».
Обриси перейменування за Орвелом добре знайомі.
Одним з головних елементів майбутнього досконалого порядку
Орвел називає мову, змінену так, щоб обслуговувати встановлений на
момент сучасності порядок: «Революція завершиться тоді, коли мова
стане досконалою. Новомова – це АНГСОЦ, а АНГСОЦ – це
новомова» [6, с. 54]. Відразу слід зауважити, що і сам новий порядок
як досконалий устрій існує лише в мові, звідси та вирішальна роль, яка
приділена мови – не випадково в Додатку докладно описано саме мову.
Така мова тяжіє до того, щоб повністю замінити собою дійсність.
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Хоча найбільш звично пов'язувати створений Орвелом світ з
описом тоталітарного суспільства, але цілком можливо говорити про
мовний тоталітаризм створеного ним світу – саме мова виконує роль
скріпи цього світу. У цьому можна бачити наслідок письменницької
долі Орвела, його роботи з мовою і турботи про стан сучасної йому
англійської мови, але цілком вірогідно бачити в мові одну з
домінантних специфікацій людського світу. Це відповідає
лінгвістичному повороту в філософії ХХ століття, що найбільш явно і
ясно висловлено Вітгенштейном: «Межі моєї мови – це межі мого
світу» [2, с. 180]. Теза прочитується неоднозначно: в ній можна бачити
твердження неможливості встановити існування того, що не названо, а
можна – твердження, що мова встановлює існування: те, що знайшло
ім'я, починає існувати. Але в будь-якому випадку стверджується
домінанта мови – назване і існуюче збігаються.
У будові новомови відгукнулися спроби прояснення і
реформування мови у 20-і роки ХХ століття, але ще більш явно і
гротескно поданий досвід зі створення Basic English – версії
англійської мови, створеної у 1925 році британським лінгвістом
Чарльзом Огденом. Мова Basic English активно використовувалась
британським міністерством інформації в мережі ВВС, де в роки війни
працював Орвелл. Основна риса – скорочена мова (850 слів), на Basic
передбачалося перевести твори класичної літератури, Basic активно
використовується при створенні коміксів.
Уїнстон Черчілль у промові «Дар спільної мови», яку він
виголосив у Гарварді 6 вересня 1943 року висловлює сподівання, що
поширення в світі Basic English сприятиме зміцненню впливу
англомовного світу, який для нього став уособленням свободи і закону
[10]. Він наводить слова Р. Кіплінга: Leave to live by no man's leave
underneath the law, але якщо Черчілль вводить їх для підтвердження
необхідності життя за законом – життя залишити всім, але ніхто не
буде жити не за законом, то звернення до контексту цих слів в
творчості Кіплінга розкриває і інші можливості прочитання. Це рядки з
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вірша з приводу початку англо-бурської війни і Кіплінг відстоює право
Британської імперії підпорядкувати своєму закону Трансвааль і
Помаранчеву республіку, держави голландських колоністів Африки,
які влаштувалися тут з ХVII століття. Тобто вимальовується
протистояння двох колоніальних утворень – давнього бурського і
нового, молодого і сильного британського, зі свободами і правами
особистості ця війна ніяк не пов'язана: хоча і Кіплінг, і Черчілль
ототожнюють закон Британської імперії (Кіплінг) і закон англомовного
світу (Черчілль) зі свободою особистості, але заглиблення в історикоподієвий контекст дозволяє дивитися трохи інакше.
Якщо мова і може йти про свободу, то тут доречно зауваження
Ісайї Берліна: «Свобода для вовків означає смерть для овець» [9, p.
xiv]. Дар спільної мови, про який говорить Черчілль, обертається
правом встановлювати в світі єдиний порядок, який, цілком
обгрунтовано, може бачитися набагато більш прийнятним, ніж хаос,
однак «тягар білих» цивілізувати світ має виразний расистський
присмак. У сучасному світі невблаганно діє тенденція формування
спільної мови, що забезпечує можливість спілкування і розуміння, але
як тільки вона іменується «єдиною», виникають нові смисли, що таять
в собі небезпеку. Р. Філліпсон призводить зауваження Дугласа Ламміс,
американського політолога, який приїхав у 1961 році в Японію: «У
статті під назвою «Бесіда англійською як ідеологія» він писав, що «світ
розмов англійською мовою – це расистський світ <...>. Вираз 'носій
мови' – це зашифроване слово 'білий' <...> їх справжня місія – не
викладати англійську, а бути живим зразком американського способу
життя» [11, р. 3]. На початку ХХI століття активно просувається
варіант переведення всієї наукової роботи на англійську мову, яка в
разі законодавчої обов'язковості ризикує обернутися Basic English,
скороченою, отже примітизованою, англійською.
Вихідний принцип офіційної мови створеної Орвелом держави
зазначено з самого початку: підкреслюється, що мета новомови не в
тому, щоб послідовники АНГСОЦу мали необхідний засіб для
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вираження своїх світоглядних і духовних пристрастей, але в тому, щоб
зробити неможливими всі інші способи мислення. Ставилося завдання,
щоб з остаточним прийняттям новомови і забуттям старомови
єретичне мислення – тобто мислення, що відхиляється від принципів
АНГСОЦу, – виявилося в буквальному смислі немислимим, у всякому
разі в тій мірі, в якій мислення залежить від слововираження [6, с. 281].
Відразу представлена проблематизація сутнісної специфіки мови в
первинних загальних обрисах: Орвел – наскільки мислення залежить
від слововираження, Гумбольдт – наскільки мова є засобом
представлення вже пізнаної істини і наскільки способом виявлення
досі не пізнаної істини, з чого слідує його висновок: «їх відмінність
полягає не тільки у відмінностях звуків і знаків, але в розбіжностях
самих світобачень» [3, с. 319]. У сучасному розумінні зв'язку мови і
мислення домінує визнання мовної домінанти, і зовсім в дусі
новомовного принципу «двозначності» установка на загальну (єдину)
мову приймається як така, що відповідає ліберальним поглядам, хоча в
ній явно просвічується тоталітарний вектор – адже легітимізація
єдиної мови усуває не просто інші мови, але інші світи. Загальна єдина
мова, розширюючи комунікативні можливості, може діяти як фактор,
що нівелює різноманітність. Найнебезпечніше в такому нівелюванні –
ressentiment, який на рівні мас породжує образ ворога, що веде до
нових витків ненависті і насильства.
Найбільш звично звертатися до Орвелла при розгляді ідейнополітичної пропаганди, яка практикується свідомо-цілеспрямовано, але
можливі приховані і тим дієвіші форми – це переписування минулого,
яке практикуються в мистецтві постмодерну, характерному для
сучасного ліберального світу. Правда, автентичні тексти при цьому не
знищуються і можливе безпосереднє звернення. Можливий крок
знищення книг, що практикується при поворотах історії і став
смисловим стрижнем антиутопії Рея Бредбері «451 градус за
Фаренгейтом», але більш дієвий і простий варіант представлений
Олдосом Хакслі – не треба забороняти книги, достатньо створити світ,
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в якому не буде тих, хто орієнтований на зусилля прочитати їх. Таким і
є світ, орієнтований на гедонізм.
Орвелл створює світ скорегованого минулого у 1948 році, Гі
Дебор у 1967 році, характеризуючи сучасний тип суспільства,
названий суспільством спектаклю, вторить йому і в коментарях 1988
року вказує на принцип виправлення минулого, також пов’язуючи це з
усуненням здатності мислити: «Спектакль майстерно організовує
незнання щодо того, що відбувається і потім – майже відразу ж забуття
того, що все-таки могло бути з цього зрозумілим»; «<...> видовищний
дискурс замовчує все, що йому не підходить. Від того, що
демонструється, він завжди відділяє оточення, минуле, наміри і
наслідки. Отже, він повністю антилогічний» [5]. Відсутність логіки
призводить до неможливості розпізнавати важливе, другорядне й те,
що не відноситься до суті справи.
Орвелл говорить про шизофренічний спосіб мислення як відмову
від здорового глузду повсякденності в політиці, історії та соціології,
здоровий глузд повсякденності зберігається в повсякденній мові –
«новомова» влаштовується так, щоб функціонувати як замкнена
система, що репрезентує саму себе, це і блокує можливість мислення
як такого, яке прориває горизонт наочної висловленості і виходить у
простір дійсної справи. Якщо переписування минулого усуває логічну
зв’язність подій минулого, то акцентуювання навмисно створеної
однозначної знаковості усуває зв’язок з дійсністю – така систематична
організація послаблює здатність до зустрічі, блокує вміння бачити
самому і заміщає видиме «галюцинаторним громадським порядком»
(Гі Дебор) і індивід бачить лише те, що санкціоновано публічною
владою.
«Механізм» дії такого блокування можна розкрити, спираючись
на роздуми про мову і істину Аппеля. Він осмислює перехід від теорії
пізнання до мовного аналізу, в завдання якого було поставлено
створення такої мови, в якій була б усунута нісенітниця і
суперечливість метафізичних пропозицій – проте в ході вирішення цієї
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проблеми встановлено, що легітимація створеної мови відбувається за
допомогою мови повсякденності: «зміст точних понять, введення яких
стає можливим завдяки семантичній системі, так само як і зміст
значення правил, конститутивних для самої семантичної системи,
запозичується з мислення, що оперує значеннями буденної мови. <...>
ідея будь-якої семантики, de facto заздалегідь передбачає традицію
мислення повсякденною мовою» [1, с. 41], яка не «позначає» дещо, але
«у життєвих зв’язках деякої ситуації» розкриває властивості
навколишнього світу.
Однак усунення можливостей функціонування небажаної мови не
обмежується впливом на носіїв мови, яких засобами ідеологічної
обробки при опорі на прагматизм бажання кар’єрного росту ще
можливо обернути до легітимізованої мови. При цьому виникає
ситуація швидкого масованого зречення від звичної мови, що блокує
включення акту думки, на що і звертає увагу Орвелл. У статті з
показовою назвою «Література і тоталітаризм» Орвелл викладає
принципи роботи мови в тоталітарній системі і підкреслює, що
головний принцип – це навіть не встановлення однозначних
догматичних вірувань, що було характерно, наприклад, для
середньовічної церковної дисципліни, але декларовані зміни, що
відбуваються в швидкому темпі. Показово, що опис суспільства
спектаклю Гі Дебора так само включає перемикання значущості подій і
нав’язування швидкоплинного соціально значущим. При цьому
важливо не те, що дещо стверджується догматично, але сам принцип
постійної зміни, притуплюча дія якої добре знайома тим, кому випало
жити в епоху змін. «Особливість тоталітарної держави та, що,
контролюючи думку, вона не фіксує її на чомусь одному. Висуваються
догми, які не підлягають обговоренню, проте які змінюються з дня на
день. Догми потрібні, оскільки потрібна абсолютна покора підданих,
проте неможливо обійтися без коректив, що диктуються потребами
політики можновладців» [7, с. 245]. Принцип контролю над думкою
передбачає неможливість фіксації уваги – перейменування створює
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емоційне перенапруження, лихоманку почуттів, коли до мислення
справа не доходить. Досконалий тоталітаризм Орвелл характеризує не
стільки як епоху віри, скільки як епоху шизофренії, що відразу
відсилає до роботи «Капіталізм і шизофренія» (1972-1980) Дельоза і
Гваттарі, які зробили предметом розгляду і домінуючий суспільний
уклад – капіталізм, і існуючі способи осмислення людської ситуації в
ньому – марксизм і психоаналіз.
У есе «Придушення літератури» Орвелл зазначає, що прямі
заборони не такі небезпечні, як домінуючі суспільні тенденції. І далі
йде формулювання, що має підсумковий характер: «Тоталітаризм на
практиці вимагає безперервного переписування минулого і в кінцевому
рахунку, ймовірно, зажадає відмови від віри в саму можливість
існування об’єктивної істини. Наші власні прихильники тоталітаризму
схильні, як правило, доводити, що якщо вже абсолютна істина
недосяжна, то великий обман нітрохи не гірше малого. При цьому
вони твердять, що всі історичні свідчення упереджені і неточні, та до
того ж і сучасна фізика довела: те, що сприймається нами як
об’єктивна дійсність – це обман почуттів, і тому покладатися на власне
сприйняття – значить всього лише впасти в примітивне філістерство»
[8, с. 278]. Слід звернути увагу на словосполучення «наші власні
прихильники тоталітаризму», яке вказує на приховані діючі фактори,
коли безпосередньо прямо ніхто не відрікається від свободи думки,
однак при зміні слів (що і є перейменування) зберігається колишня
структура справи – змінюється словесна оболонка декретування, але
незмінний спосіб його: змінюється той, кого обмежують і хто обмежує,
але спосіб впливу шляхом утискання і обмеження прав залишається.
При цьому виникає нова антропологічна ситуація, контури якої можна
окреслити також за Орвеллом: людина перетворюється в порожнього
потішника або продажного поденника, який так само легко змінює
один пропагандистський «ключ» на інший, як шарманка переходить
від мелодії до мелодії. Сучасний публічний інтелектуальний простір
може бути описаний епізодом з життя знаменитого Діогена
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Синопского, розказаного Діогеном Лаертським: одного разу Діогена,
який розмірковував про важливі речі, ніхто не слухав, тоді він став
верещати по-пташиному і до нього збіглося багато людей; Діоген на це
зауважив, що його філософські промови афіняни ігнорували, а на
пташиний голос збіглися. Як точно зазначив А. Гусейнов, згадуючи
цей епізод, «якщо філософ говорить важливе, то це не означає, що його
будуть слухати. <...> якщо до нього збігаються люди, то це не означає,
що він говорить важливе» [4, с. 121]. Санкціоноване перейменування
занадто часто стає тим, що привертає увагу пташиним щебетом,
маскуючи відсутність суті справи.
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Мар'яна Галущак
НА ШЛЯХУ ДО ВЛАСНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
Проблема самовизначення людиною самої себе, свого місця у
світі, прийняття чи неприйняття тієї ролі, яку приходиться виконувати
їй у своєму житті, завжди була вкрай актуальною, бо стосувалась не
якоїсь абстрактної проблеми безвідносної до самої людини, а торкалась
єства, того глибинного і внутрішнього, яке спонукає її до невтомного,
іноді навіть доволі болісного, пошуку того, що одні називають смислом
існування, інші – пошуком себе справжнього. Людина в стані пошуку ‒
це один з перманентних людських станів, де важливою часто стає не
стільки остаточна мета, скільки сам процес, стан шукань, відкриттів,
які несподівано трапляються на цьому шляху, зустрічей і втрат, які не
лише щось додають до нас самих, але при цьому дещо і забирають,
тоді виходить так, що ми (люди) ніколи не є самими собою, бо кожен
відтинок шляху показує нашу багатогранність, різність, іншість у
відношенні до самих себе. Людська здатність співвідносити себе з
чимось чи з кимось є не просто доволі цікавою, а слугує певною мірою
символічним захистом перед «ворожою» дійсністю, яка є дечим
зовнішнім щодо самої людини, «не-людиною», а значить потенційно
містить небезпеку (втрати статусу, втрати фінансової спроможності,
втрати репутації успішного індивіда, втрати себе, а чом би й ні?), а
вміння «злитись» з оточенням, чи набути того образу, який відповідає
актуальним подіям чи ситуаціям, вимагає певної майстерності,
креативності, навіть творчості, що само собою є свідченням унікальної
природи людини як такої.
Ролі й маски, які людина приміряє на себе мають на меті захист
того внутрішнього, вразливого «я» від зовнішньої грубості і
неправомірних зазіхань, збереження своєї власної автентичності, які є
суттю повноцінної особистості. Бути іншим, приховуючи власну суть,
яка є дечим внутрішнім і сокровенним у відношенні до зовнішнього,
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яке виставлене на огляд всім і кожному, ‒ ця модель поведінки сутнісно
не є новою і сягає своїм корінням міфологічних уявлень людини.
Міфологія кожного народу, культури так чи інакше пов'язана з масками
й ролями, з умінням майстерно перевтілюватись й постати хоча б на
час кимось іншим, а не самим собою, варто хоча б згадати
популярність карнавалів у Венеції чи Ріо-де-Жанейро, на які до сих пір
їдуть люди з усього світу. Врешті, маски у всі часи відігравали вагому
роль у кожному суспільстві, культурі, племені, бо були не лише
засобом захисту чи приводом до веселощів й ігор, але поставали також
засобом залякування, комунікації, метаморфоз, відволікаючи увагу на
себе, а не на те, що ховається під маскою.
Маска була одним з головних атрибутів сакральних ритуалів, які
мало кожне плем'я, але культурним надбання маска стає лише в добу
античності, коли з'являється перший театр, а також з розповсюдженням
культу Діоніса, який «був також божеством, яке символізує глибокі
метаморфози людської душі, він вчив людей бачити не тільки те, що
лежить на поверхні, а розуміти справжню суть речей» [2].
Середньовіччя намагалось «зривати» будь-які маски, нівелюючи
цінність античного спадку, але при цьому створило «свої» маски, які
ввійшли в історію європейської культури, ставши її набутком (маска
«чумного лікаря», яку носили медичні світила під час епідемій, маска з
ослячими вухами для неслухняних школярів і т.д.). Знову своєї
культурної цінності й значної популяризації мистецтво маскування
набуває в добу Відродження, починаючи з театру й закінчуючи
костюмованими балами серед знаті. Сьогодні ж маска стала «другою»
натурою (alter-ego) кожного і це без перебільшень. Не лише
образотворче мистецтво, але кінематограф, й музика, сьогоднішні
відеоігри ‒ всі ці сфери надихаються образами й масками, творячи все
нові образи й маски для своїх персонажів, з якими часто зливається
людина, намагаючись хоча б на мить вийти за межі буденності,
відволіктись від щоденних турбот, проникнути в іншу реальність, самій
написати чи переписати свою роль в ній, для того, щоб відчути свою
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важливість й вагомість, «бути режисером свого фільму». Але якщо
наші предки чітко бачили межу між справжнім й несправжнім, між
дійсністю/фактичністю й уявою/фікцією, то сьогодні ця межа стає не
просто все більш розмитою, але все частіше людина прагне маскою
підмінити своє єство (тим самим, зберігаючи за собою право до
багатоваріантного вибору) і в процесі цієї підміни часто втрачає
здатність розрізнити своє справжнє Я від не-Я, в результаті цього
особистісна ідентичність як ніколи постає проблематичною.
Безсумнівно, самовизначення себе і своєї ролі у світі завжди
стояло доволі гостро, не будучи простою задачею ні на зорі людства, ні
в модерний історичний період, тим більше цю проблему не вирішує й
постмодерна позиція як світоглядний орієнтир сьогодення. Людська
ідентичність завжди була і залишається проблематичною, але як цікаво
зазначає Зігмунт Бауман, «якщо модерна "проблема ідентичності"
полягала в тому, як створити ідентичність і зберегти її міцною та
стійкою, постмодерна "проблема ідентичності" полягає, насамперед, в
тому, як уникнути фіксації і зберегти свободу вибору» [1], а значить і
маска потрібна не одна, потрібні маски, які можна міняти у
відповідності до виконуваної ролі, бо скільки ролей, стільки й масок. І
основним тут є якраз ця різноспрямованість ‒ модерну ‒ орієнтація на
збереження, можна навіть сказати, традиційне відношення до своєї
самобутності, де Я ‒ фундамент/основа, яка забезпечує цілісність і
стійкість, без яких людина відчуватиме себе одвічним пілігримомпаломником, який скитається в пошуках істини і себе, але ця істина
завжди на певній відстані, тому для того, щоб її здобути, потрібно
здолати немалий шлях. Всюди, де паломник може бути тепер, це не те
місце, де він повинен бути, і не те місце, де він мріє бути. Відстань між
істинним світом і цим світом тут-і-тепер утворюється із роз'єднаності
між тим, що треба досягнути і тим, що досягнуте [1]. Модерн ‒ це
завжди ностальгія за дечим втраченим на зорі людства і спроба здобути
й зберегти (хоча б як пам'ять) це втрачене, тому пілігрім-паломник ‒
своєрідний символ модерну, який постулює особу, що містить пам'ять
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про це втрачене, хоча й не обов'язково знаходить «втрачену істину»,
але завжди на шляху до неї. В цьому ракурсі, цікавою є думка Бориса
Гройса, який вважає, що сьогоднішнє звернення до традицій у
глобальному світовому просторі є своєрідне повернення до тих
первинних джерел, де можна побачити власну культурну ідентичність,
«всі прагнуть самовизначитись і знайти своє місце через звернення до
дуже простих формул своєї культурної ідентичності», а з іншої сторони
‒ таке звернення має дисциплінарний характер [3], бо встановлює чіткі
розмежування для праці і для задоволень, а межа/розмежування за
своєю дією мають властивість підсилювати бажаність другого
(задоволення), тим самим формуючи терпимість для першого (праці).
Постмодерн же висуває на перший план дещо інші пріоритети,
які не визнають уніфікативної спрямованості Модерну, взяти хоча б
заміну Істини як деякого Всезагального поняття, влада якого
поширюється на всіх без виключення, ‒ поняттям правди, яка «у
кожного своя!, «ситуативна», індивідуальна. Постмодерн, сутнісно
будучи спрямований на споживання, багаторазове користування і
функціональність, відповідно, підміняє модерне поняття пілігримапаломника, залишаючи на ньому наліт романтики і минулого, новим
типом особи, яку З. Бауман характеризує як людина-турист (хоча не
менш цікавими у нього є типажі і людини, яка прогулюється, і людинибродяги (бездомного), і людини-гравця), для якої «ціль ‒ новий досвід,
турист ‒ свідомий і систематичний шукач досвіду, нового і
різноманітного досвіду, досвіду різноманітності і новизни, оскільки
радощі повсякденного досвіду стираються і набридають. Туристи
хочуть зануритись в дивний стан (приємне відчуття, лоскіт нервів,
відчуття молодості, ніби віддаєшся волі морських хвиль), але з
умовою, що цей стан не буде постійним і від нього в будь-який момент
можна відмовитись, за бажанням. Вони вибирають враження в
залежності від того, наскільки дивними, але одночасно і на скільки
безпечними вони є; ви розпізнаєте улюблені туристами місця за їх
крикливою, показовою оригінальністю, але також і за надлишком
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способів безпеки і добре маркованими шляхами відступу. У світі
туриста дивовижі приручені, одомашнені, вони більше не лякають;
дивовижа входить в комплекс послуг з безпеки» [1]. В результаті весь
світ постає великим атракціоном, який має радувати і веселити, але
гарантувати безпеку. Ще одна кардинальна відмінність сучасного
туриста від модерного пілігрима-паломника ‒ це обов'язкова наявність
дому, в який завжди можна повернутись і побути самим собою. Але
знову ж таки стіни власного дому починають «тиснути» своїм спокоєм
і тишиною, що змушує шукати нових пригод, одягати маску туриста, а
своє «справжнє обличчя» залишати дома в безпеці. Життя як
туристична пригода в цьому ракурсі постає доволі захопливим,
туристична поведінка поволі стає свідомо обраним типом життя, який
можливо і ненайгірший з усіх можливих життєвих варіантів, але
проблема тут в тому, що стає дедалі важче визначити, яке місце з усіх
відвіданих і є справжнім домом, що собою представляє цей дім і що
може розповісти про людину в її сутнісній самовизначеності.
Звичайно, туристу потрібен дім, як деякий острівець безпеки, але за
фактом, у нього (в цей дім) він лише навідується зрідка, бо основне не
сам дім, а впевненість в тому, що він точно є і туди завжди можна
повернутись. Сучасний дім не визначає особистості того, хто проживає
в ньому, бо сюди ми просто повертаємось, але наповнюємо себе в
іншому місці і чим цих місць більше, тим насиченішим і яскравішим є
наше життя. Жити в моменті, робити фікцію (уявне) фактичністю
(реальністю) ‒ все це, з одного боку, дає певну свободу (хоча й з
негативною конотацією), а з іншої сторони ‒ наповненість речами,
місцями й вседозволеністю ‒ нічого не говорить про саму людину, її
внутрішні переживання й бажання, а веде до перенасиченості й втоми,
які, врешті, призводять до апатії й «затупленості» сприйняття, до
нового виду «не-свободи» (залежність від нових вражень і способу їх
експлікації). Врешті, будь-що у цьому світі є цінністю саме тому, що
відчувається нестача, а значить є потреба, відповідно, свобода (так
само як добро, любов, щирість, безкорисливість і т.д.) й зберігає свою
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цінність через те, що має свої чіткі вимоги й обмеження, будучи завжди
обумовлена не-свободою (добро ‒ злом, любов ‒ байдужістю, щирість
‒ підлістю, безкорисливість ‒ користю і т.д.). За цим правилом
спрацьовує й нова «стара» проблема пошуку власної ідентичності (бо,
як не крути, ідентичність ‒ національна, етнічна, релігійна і ще не
знати яка ‒ завжди зводиться до індивідуальної), тобто сьогоднішня
загостреність на цій проблемі є свідченням нестачі чогось важливого в
самій людині і цю нестачу вона намагається заповнити накопиченням
різноманітних всеможливих речей, які зазвичай не так і потрібні;
пошуками нових вражень, беззмістовно ризикуючи власним життям
(варто згадати сьогоднішню популярність екстремальних розваг серед
молоді і навіть дітей); зацікавленням східними, екзотичними
доктринами
й
псевдосакральними
вченнями,
які
активно
популяризуються не лише у світовій інтернет-мережі, але й давно
стали частиною наших буднів.
Активне споживання і привласнення, якого не уникнула ні одна
сфера людської життєдіяльності є визначальною нормою існування
людини ХХІ століття, але не зважаючи на активність людини у цій
сфері, все ж можна відмітити зворотній феномен ‒ чим більше людина
накопичує й споживає, тим більше, за цим багатоманітним хаосом
речей, подій, де вона приміряє різні маски у відповідності до
виконуваних ролей, вона втрачає/губить себе, бо забуває, що її істинне
«я» ховається під навалою новеньких, блискучих масок і тому інколи,
щоб віднайти себе, потрібно здійснити своєрідну (як сказав би Е.
Гуссерль) «феноменологічну редукцію» ‒ винести за дужки все зайве,
привнесене ззовні, набуте, щоб, врешті, дістатись суті. Безперечно, нам
доводиться жити в доволі цікавий час, де перед людиною
відкриваються незнані до сих пір можливості, але різноманіття, врешті,
може інколи не менш втомлювати, ніж одноманітність і тяглість, а
значить шляхи до власного Я вимагають фундаментальної оцінки не
лише сьогоднішнього дня, але й в цілому переоцінки набутого
людського досвіду. Крайнощі, до яких вдається людина, вибираючи
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одне і безапеляційно відкидаючи інше, все-таки вказують на те, що
істина десь посередині, а невизначеність ‒ це той стан, який змушує
відкидати усі маски й відмовитись від таких добре знаних ролей,
шукаючи те сутнісне, яке надаватиме смисл і дозволить відкривати нові
горизонти не лише в суспільному чи глобально-світовому плані, але що
найголовніше в самому собі.
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Жанна Янко
АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОГО ПІЗНАННЯ
ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ В КОНТЕКСТІ ЛЮДЯНОСТІ
Можливості правдивого історичного пізнання вельми обмежені
через істотну умовність «відтворення» у художній соціального картині
світу. Знання, отримані в результаті соціального пізнання можуть мати
різну міру глибини та точності. Через те, що соціальне пізнання, як і
будь-яке інше, існує на різних рівнях, відповідно до них існують різні
види знання, філософське та мистецько-образне, наприклад. Тому
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сутність обидвох видів соціального пізнання полягає в отриманні
знання певного рівня, форми та змісту, яке й було метою цього
пізнання.
Адже художній чи науково-публіцистичний текст було створено
за певних історичних умов, які неминуче позначилися на
світовідчуванні автора. Мистецький літературний твір має авторську
форму подачі та його ж вміст, «не можна залишити поза увагою
ситуативність душевного «виплеску», яким постає авторове творіння.
Тут завжди переважає суб’єктивне, а воно може бути суголосне чи
несуголосне з об’єктивними реаліями.
Усі авторські алюзії, метафори, інші засоби художнього
оформлення твору треба правильно відчитати й безпомильно передати в
перекладі. «Безпомильно» по суті, за змістом, бо форма, як і явище,
може бути варіативна.
Оскільки явище суттєве, а сутність являється, вони нерозривні й
взаємно містяться одне в одному», як стверджує Тетяна Біленко [2, с. 3].
Ігор Захара доречно розглянув проблему конвергентності
літератури і філософії. Стверджував, що література дає багатий матеріал
для розуміння сучасної “філософії життя”, соціальної філософії, а
філософія, своєю чергою, слугує підґрунтям для письменників, які
намагаються осмислювати те, що відбувається у суспільному житті.
Філософія, як і література, виконує одночасно терапевтичну функцію в
оздоровленні людства [5, с. 14].
Важливою вважаємо тезу, що «європейська духовність є
специфічною ноосферою, осереддям всесвітньої духовності. Дух як
такий виявляється у всіх формах суспільної свідомості, зокрема в
літературі як різновиду мистецтва. Його буття у світі породжує в
людині духовність. Кажучи про літературу і філософію, можемо
говорити сьогодні про наявність у культурі такого явища, як особлива
конвергентність філософії і літератури. Незважаючи на випадки явного
філософсько-літературного синкретизму, в сучасних творах можна
спостерігати те, як легко філософські реалії проникають до літературної
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сфери. І це не випадково, адже сама філософія як прояв людського духу
розпочиналась саме з красного письменства, з міфологічних творів» [5,
с. 14].
Робін Джордж Коллінгвуд справою свого життя вважав зближення
філософії та історії, визнавав автономність історичного пізнання.
Учений водночас зауважував його певну обмеженість, що виявляється
«у тенденції підходити до минулого в його чистому вигляді як такого,
що існує окремо від суб’єкта історичної дії та пізнання. З’ясування цієї
обставини дає змогу, гадав він, усвідомити те, що говорити про суще
поза духом немає жодних підстав, оскільки будь-який предмет пізнання
є продуктом конструктивної діяльності людини як істоти передусім
мислячої, духовної. Дух Коллінгвуд тлумачить як самодостатній процес
творчого мислення. Філософію розглядає як спосіб систематизації
різноманітного змісту людського знання, а головну функція філософії
вбачає у з’ясуванні абсолютних передумов людського мислення та
форм їхнього вияву у різні періоди історії [8].
В. Бабаєв та інші співавтори у колективній монографії «Соціальне
пізнання» аналізують природу, сутність і зміст поняття соціального
пізнання в загальному контексті пізнавальної потреби людини та її
відповідної діяльності. Автори виходять з подвійного сенсу соціального
пізнання як механізму пізнання суспільством зовнішнього світу і
формування
суспільної
свідомості
та
механізму
пізнання
закономірностей функціонування і розвитку самого суспільства.
Досліджують специфіку соціального пізнання та його функції, а також
проблеми пізнання феноменів держави, влади і політики. Істотну увагу
приділено філософській рефлексії майбутнього людської цивілізації й
ролі суспільного пізнання у її збереженні. Але водночас не торкаються
художнього пізнання дійсності, його естетичного сприйняття засобами
мистецтва.
Погоджуємося з твердженням, що предметне ж поле інтересів
соціального пізнання є достатньо широким і охоплює такі основні
напрямки:
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«по-перше, аналіз процесів формування, функціонування і
розвитку феномену суспільної свідомості та її основних форм;
по-друге, виявлення основних закономірностей суспільного життя,
його проблем і шляхів раціонального їх розв’язання;
по-третє, вивчення специфіки застосування загальнонаукових
методів і форм пізнання при дослідженні соціуму та його основних
структурних та функціональних підсистем;
по-четверте, вивчення тенденцій і логіки суспільного розвитку та
на його основі спроби наукового прогнозування і передбачення
майбутнього людської цивілізації» [12, с. 54–55].
На переконання П. Копніна, у ХХ столітті відбулася інтеграція
наукових знань. Це означає, що «не об’єднання існуючих систем у щось
єдине, не своєрідне сумування знання, досягнутого різними науками
про певний об’єкт, що являє великий інтерес для людини..., а прагнення
в процесі взаємозв’язку запозичити одна в одної і самі методи, і мову,
щоб застосовувати їх для дослідження свого об’єкта» [9, с. 101].
Н. Козирєва, досліджуючи літературну творчість у вимірах
філософсько-антропологічного
аналізу,
розглядає
специфічні
особливості літературної творчості в усвідомленні людського буття.
Звертається до сутнісних риси антропологічного повороту в
європейській гуманітарній думці ХХ ст. Ці ознаки вирізняються
спробою визначити специфіку, основи та сфери власне людського
існування, людської індивідуальності, творчих можливостей, виходячи
із самої людини, спробою пояснити не лише її власну природу, а й
смисл та природу навколишнього світу, водночас акумулюючи
евристичні філософські, наукові, соціально-економічні та гуманітарні
ідеї. З’ясовує роль сучасної літературної антропології в осмисленні
духовних, гуманістичних начал щодо існування людини в суспільстві
глобалізаційних змін. Доводить, що художня література є творчим
продуктом, здатним самостійно окреслювати нові простори людського
буття та «вписувати» їх в уже існуючу «топографію культури» [7, с. 53].
68

Іван Франко у певний період творчості поділяв та пропагував
соціально-економічне вчення марксизму, водночас заперечуючи
революційне насильство («диктатуру пролетаріату»), надаючи перевагу
еволюційним шляхам утвердження соціалістичного ладу. Філософські
погляди І. Франка зазнали впливу парадигми європейського
позитивізму. Проте завдяки універсальній ерудиції і на підставі великої
кількості власних наукових досліджень та мистецьких пошуків Франко
виробляє нові підходи до розуміння історичного процесу як
суперечливої єдності прогресу і регресу, наголошує на релятивності
історичного знання, відкидає утопічну віру у можливість однозначного
передбачення перебігу історичного руху.
Визначальною рушійною силою історії І. Франко вважав культуру,
котра являє собою «людське обличчя» історії. Культуроцентризм
історіософії Франка тісно пов’язаний з його філософськоантропологічними ідеями: вирішальним критерієм у визначенні рівня
цивілізації є, на переконання мислителя, емансипація «людської
одиниці», її тіла та духу, потреб, бажань і вірувань; саме вона є «ядром
всіх інших емансипацій». І. Франко обґрунтував ідею цілісності
української нації як громадянського суспільства, де мають право на
повноцінне існування всі стани і верстви. Зумовлена історично
відсутність вищих, заможних та впливових верств в Україні
відштовхнула український народ від цивілізації і на сотні років зрекла
його на національне приниження та неволю. Соціально-філософські
погляди І. Франка у зрілий період його діяльності набула ліберальнодемократичного забарвлення, хоча й вирізнялася певними парадоксами.
Каменяр високо цінував ліберально-демократичні завоювання
розвинених європейських держав, але надавав перевагу половинчатій
демократії
Австро-Угорської
конституційної
монархії
перед
самодержавним
деспотизмом
Росії.
Водночас
усвідомлював
нездійсненність будь-яких новітніх та демократичних соціальних
програм на теренах роз’єднаної України. У тогочасній Україні, яка була
розірвана між двома імперіями, панувала лише “демократія для
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багатих”, а народні маси, тобто увесь український народ, був
приречений на культурну відсталість і моральну деградацію. У
численних наукових працях, публіцистичних виступах та художній
творах І.Франко гостро викриває соціальну несправедливість існуючого
ладу, трагічними нотами відлунюють у його художніх образах.
І. Франко соціально-філософські проблеми осмислює у моральноетичному та глибоко особистісному сенсі, що невіддільний від
естетичного переживання життєвих колізій. У цій площині
розв’язуються проблеми взаємин народного поводиря і маси,
вирішальної ролі духовності у перетворенні розпорошеної юрби на
«люд героїв» – народ самодіяльних особистостей, об’єднаних спільними
ідеалами, спроможний мужньо долати трагічні перипетії своєї
суспільно-історичної долі.
Розглядаючи різні вияви людини у контексті її суспільного життя,
не можна не торкнутися виявів людини як індивідуальності, особи та
особистості. Проте найважливішими постають, на наш погляд, саме
суспільно-культурні характеристики людини, тобто суспільні статуси,
ролі, стан, ті «перехресні стежки», в які «вплуталася» людина.
Вивчаючи біографію сучасниці І. Франка Н. Кобринської, А. Швець
застосовує генераційний феномен як усвідомлену інтегрованість у
соціопростір власного покоління. «Адже будь-яка індивідуальна
ідентичність не може існувати без певних колективних конструктів,
соціальних цінностей, культурних символів часу, тобто особисту
ідентичність визначає соціальна. Поняття генераційної ідентичності
пов’язане із само ототожненням особистості, свідомою індивідуальною
само ідентифікацією із середовищем, родовою, етнічною спільнотою,
культурною традицією у межах певної соціальної реальності» [16, с. 8].
Н. Кобринська акцентувала увагу на феміністичних ідеях вивільнення
ролі та прав жінок у тогочасному суспільстві. І. Франко відзначав, що
чоловіки і жінки мають спільно виявлятися у суспільстві та бути
рівноправними.
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Згадаємо, що за М. Вебером, суспільні верстви (класи) – це такі
спільноти людей, які апріорі мають однакові життєві шанси, однаковий
старт. Але градацію суспільства М. Вебер здійснив на основі різних
«життєвих шансів»: 1) власники; 2) інтелектуали (адміністратори та
менеджери); 3) дрібна буржуазія (дрібні підприємці й комерсанти); 4)
робітники. Для одних представників суспільних верств основним став
капітал, для інших – спеціалізація [3].
В. Андрущенко зазначає, що вчення М. Вебера «про культурнопобутові форми соціальності» водночас вирізняється «раціоналізацією
соціуму» [1, с. 361].
Осягнення автобіографій представників Галичини межі ХІХ–ХХ
століття дає підстави особистості виходити за межі власної приватності
екзистенційого перебування в соціумі і бути діяльно оберненою в
майбутнє, з альтернативою дивитися у світ, як його сприймав
Франко:«Я можу здригатися, можу тихо проклинати долю, що поклала
мені на плечі це ярмо, але скинути його не можу, іншої …
Ми застосовуємо метод поглибленого рефлексивного прочитання,
що передбачає роботу з художнім словом та нарисом, філософською
літературою та літературною критикою, у встановленні нюансів
перехресних зв’язків фактів, вказаних у біографіях з фактами реального
соціального життя. Теоретичною основою дослідження є таке розуміння
соціальної філософії, коли вона постає самосвідомістю думки,
екзистенційним
пошуком,
з’ясуванням
шляхів
формування
індивідуального сприйняття. При цьому маємо на меті не позбуватися
об’єктивної залежності від закономірностей розвитку в історикокультурному сенсі.
Іван Франко зауважував, що «є письменники, чий життєпис
цікавіший від їхніх творів, чиї твори – це тільки матеріали до їхньої
характеристики, складові частинки їхнього життєпису» [14, с. 28].
«Їх можна назвати представниками того часу, коли вони жили, а
їхній життєпис у кожному разі дасть змогу більш-менш глибоко увійти
в таємниці духу їхньої доби, бо саме в них цей дух міститься, в них він
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немов відтворюється і знаходить своє найвиразніше втілення» [14, с.
28]. І далі І. Франко продовжує «мені здається, що тільки такі
письменники заслуговують на докладні та з усім першоджерельним
апаратом опрацьовані біографії, бо їхнє життя само собою є такий
архітвір, як їхні твори, і навіть невдало розказане збагачує скарбницю
людського духу» [14, с. 28].
І. Франко підкреслює, що автобіографія як життєпис однієї
видатної людини і, навіть, пересічної є способом пізнання історичного
минулого, минулого суспільного життя, пізнання духу часу, тієї доби,
що адекватне думці розуміння людського існування і в сучасних
суспільних обставинах.
Отже, І. Франко, згадуючи та описуючи людей з різних життєвих
обставин (навчання, житло, екскурсії, розваги тощо), обов’язково вказує
рід занять цих осіб, їхні вади, таланти та захоплення, політичні,
релігійні погляди, національність чи етнічне походження, що засвідчує
важливість соціального статусу, соціальної реалізації та загалом ролі у
суспільному житті. Відомо, що для І. Франка щодо характеристики
людини як суспільної одиниці надзвичайно важливою була саме праця,
яка передбачала не лише марудну щоденну фізичну роботу, а певне
засвоєння попереднього культурно-цивілізаційного досвіду, навчальноосвітній вишкіл та постійну роботу над собою. Критикуючи одну
статтю у літературній «правді», І. Франко наголошує, що «всяка
самостійність не там, де більше крику, а там, де більше самостійної,
розумної праці; а де має бути бесіда про таку працю в повнім значенні
слова, там треба вперед добути собі повну свободу політичну і
суспільну, без котрої й праця свобідна та широка – зовсім неможлива»
[14, с. 9].
І.Франко, живучи серед представників різних партій та «відтінків
галицької Русі, мав нагоду додивлятися докладніше, ніж хто інший, до
тої сумішки неконсеквенцій, мрій, непорозумінь та простого
нерозуміння, серед якої жиє, ділає та обертається чоловік із руської
інтелігенції» [14, с. 5].
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«Рутенці» І. Франка, крім «Переднього слова» та «Передмови»,
складаються з чотирьох частин: «Молода Русь», «Звичайний чоловік»,
«Знеохочений» та «Патріотичні пориви». У кожному зображено та дано
характеристику як типовому представнику у типових тогочасних
обставинах, що слугують прикметними особливостями реалістичного
художнього напряму.
Пізнання людей в різних життєвих обставинах тогочасного
галичанського суспільства І. Франко здійснював вельми уважно та
детально, але не без певних розчарувань, помилок. Він зумів
«проглянути сю густу мряку, що покриває зовнішню постать тих людей,
доглянути їх різні забарвлення відповідно до партій, напрямів та ніби
переконань і ясно зрозуміти той спільний їм усім корінь, ту дійсну
основу їх характерів, що лишається незмінною, незважаючи на партії,
напрями, політичні переконання, часто навіть незважаючи на розмірно
вищу освіту» [14, с. 3]. І. Франко пояснює, що має на увазі зародження
нового суспільного типу галицько-руської інтелігенції під загальною
назвою «рутенець». У «теперішній фазі» становлення рутенця
визначальними є такі риси: «невиразність, невизначеність і
половинність». Такий «цвіт» був поширений і в тогочасній Європі.
«Галицькі рутенці – прошу завважити – се не жодна етнографічна, ані
історична, се чисто технічна назва. Вона обіймає собою збір певних
характеристичних прикмет і, як така, являється властиво загально
психологічним терміном» [15, с. 13]. Ця назва стосується не лише
психо-поведінкових характеристик людини, а ґрунтується на
буржуазно-міщанських інстинктах, тобто формується буржуа (міського
мешканця та представника інтелігенції) перехідного типу в час розпаду
та суспільних змін. І. Франко висловлює надію-сподівання, що цей
новий тип сформується і стане основою суспільних змін та суспільного
прогресу, який називає поступом. Але, наскільки буде сильним і
тривалим панування такого нового представника галицької спільноти,
виказує сумнів.
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Зміни у сучасному суспільстві та у межовій суспільній ситуації
ХІХ – ХХ століть спонукають до переоцінки цінностей, та до
переосмислення значення однієї суспільної одиниці – людини у
соціальних процесах практиках, здатності сучасної людини до власної
культурної зміни, що можлива засобами філософських сенсів та
мистецьких пошуків.
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Владимир Возняк
ДИАЛЕКТИКА ДВОЙНОГО ОТРИЦАНИЯ
Вспоминается, как мой учитель профессор Валерий Алексеевич
Босенко, автор замечательной по теоретической глубине книги
«Диалектика как теория развития» [1], говорил нам, студентам, на
лекции, что с адекватным пониманием третьего закона диалектики
(отрицания отрицания) – просто беда. Вот идут споры в литературе –
некоторые предлагают даже отказать закону двойного отрицания во
всеобщности. Дескать, не всюду «срабатывает». Действительно, если
всеобщность понимать как наличие в каждом случае, «куске» материи,
то дело плохо. Предположим, обезьяна – тезис, человек – антитезис, где
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же синтез? Или: капитализм, социализм – а где же «третье» как второе
отрицание? Если с предыдущими законами диалектики худо-бедно
обычное представление справляется (примеры с нагреванием воды,
наличием двух полюсов у магнита и т.п.), то с двойным отрицанием у
него начинаются проблемы. Когда неправильно, поверхностно
понимают двойное отрицание, то это закон буквально «кричит» от этом.
Почему, спрашивал лектор, в законе всего-навсего два отрицания, а не,
скажем, пятьсот? А просто потому, что противоположности всего две.
Закон отрицания отрицания даёт нам логику движения внутреннего
противоречия (именно внутреннего, а не внешнего), логику его
возникновения и разрешения. Это логика развёртывания одной, единой
сущности. А обезьяна и человек, или капитализм и социализм – разные
сущности.
Отрицание в диалектическом его понимании не есть отбрасывание,
уничтожение, не есть нечто «зряшное». Отрицание есть «снятие»,
непременно – с удержанием положительного. Несложно понять, что
такое отрицание – всегда самоотрицание, то есть «второе», отрицание
отрицательной стороны движения сущности.
Вообще-то профессор В.А. Босенко утверждал, что перед нами – не
«три закона диалектики», а собственно – один, один закон развития.
Внутреннюю взаимосвязь законов диалектики он раскрывал таким
образом: количественные изменения в пределах одной меры (сфера
наличного бытия) на языке категорий сферы сущности означают
«раздвоение единого», возникновение и развертывание противоречия,
это – появление первого отрицания как негативной стороны единства
противоположностей. Нарушение меры и переход (а в сфере бытия
именно «переход») к новой мере – это разрешение противоречия и
смена основания. Иными словами – отрицание отрицания. Если
сущность взять в единстве с бытием в свободном выявлении сущности –
получаем понятие, лишь на уровне которого речь идет о развитии,
самоотрицании как отрицании отрицания.
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Сложность и своеобразная коварность закона двойного отрицания в
том, что с него нельзя «начинать», поскольку он раскрывает
возникновение и движение к разрешению внутренних противоречий.
При этом непременно следует различать сферы наличного бытия и
сущности, дабы не путать одно с другим. В наличном бытии – взаимные
переходы количества и качества в движении меры. В сущности –
рефлексия («свечение» одного в другом). В сфере понятия – собственно
развитие.
Да, двойное отрицание движется в формате «тезис – антитезис –
синтез». Гегелю частенько «доставалось» за широкое использование
этой схемы, хотя сам Гегель подчеркивал ее некую формальность и не
рекомендовал без ума пользоваться ею. В концепции профессора В.А.
Босенко есть один принципиальный момент, обычно упускаемый из
виду. А именно: «предметом» последующего отрицания в процессе
развития предстаёт не «третье», что стало результатом двойного
отрицания, а весь предыдущий цикл в целом. Именно он является новым
«тезисом». Вот почему развитие никак не линейно, а спиралеобразно.
Циклы «вяжутся» в циклы. Так осуществляется поступательность и
восхождение в развитии. Без глубинного владения понятием о понятии
логики отрицания отрицания не раскрыть. А ведь гегелевское учение о
собственно понятии является сложнейшим местом всей «Науки
логики».
Нам, студентам, на лекциях и в особенности на заседаниях
проблемной группы наш учитель Валерий Алексеевич Босенко не
уставал повторять: чтобы понять какую-либо из категорий диалектики,
ее надо «до-водить до…». Понятно, не до наглядного примера, – до
понимания. Как именно? А вот так: нельзя, считал он, понять
содержание категории «материя», не доведя ее до субстанции, а самой
материальной субстанции – до ее развития по формам материального
самодвижения, а саму иерархию движения форм движения – до
появления
общественно-практической
формы
движения.
А
общественно-практическую форму движения – до такого ее состояния,
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когда с необходимостью совершается переход от производства вещей к
производству самих форм общения. «Материю» нужно доводить таким
образом до сознания – как вообще сознания, так и до сознательного
сознания, и лишь тогда мы получаем адекватное понятие. Причем
материю надо «доводить до…» не просто как «категорию», а как
реальность, и не только в понимании своем, но и практически, участвуя
в общем деле разрешения адекватно понятых субстанциальных
противоречий человеческого исторического бытия. Таким образом
реализуется важнейшее требование диалектики: «вся человеческая
практика должна войти в полное определение предмета» (В.И. Ленин),
причем не просто как «категория», а в качестве реальной, более того –
действительной практики.
То же самое относительно понятия развития. Не доведенное до
развития в познании и мышлении, развитие (по концепции В.А.
Босенко) еще не есть понятие, идея, принцип. Не следует разыскивать в
окружающей действительности «примеры на развитие»; надо отказать
от услуг объектного мышления, представления, поставляющего
«картинки» развития в тех или иных системах, объектах, структурах.
Таким способом всеобщность развития и не видится, и не доказывается.
Объективное развитие следует доводить до развития в субъективной
форме, развитие субстанции – до развития её же в исторической
общественной практике человечества, а последнюю – тоже брать в
имманентном развитии вплоть до исторической необходимости
превращения развития в форме случайности в развитие в форме
свободы как осознающего себя (сознательного) развития. И все это
объективно-субъективное развитие, далее, необходимо до-развивать до
познания и мышления: в действительном мышлении объективное
развитие до-развивает себя до мыслящего способа своего
осуществления, до развития самого развития, где оно и выявляет свою
всеобщую природу, свои закономерности, сущность и существенность,
где развитие из понятия становится идеей и принципом развития.
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Иными словами, всеобщность развития берется лишь в контексте
движения от бытия к человеку – и внутри человеческого способа бытия
и мышления. Согласимся: такой контекст обладает предельной
«широтой» и «глубиной». А точнее – является не просто «контекстом»,
а реальностью, и не просто «реальностью», а действительностью. И
лишь в измерениях так помысленной действительности становится
понятно, что развитие в субъектной форме как развитие самого
человека в личностной форме его осуществления является высшей
формой универсального развития самой субстанции, предстаёт как
развитие развития, продолжение его в откровенно субъектной форме.
Субстанциальное развитие продолжает и осуществляет себя в
становлении человеческой субъективности, которое происходит
непрерывно и неизбывно, становление каждый раз новой,
индивидуальной (=неделимой), вот именно этой субъективности по
законам всеобщего развития не как его «случай» или «пример», а как
именно продолжение, осуществление, выполнение и исполнение его.
Теперь же – о собственно гегелевской концепции понятия. Начать
можно с размышлений над Гегегем выдающегося русского мыслителя
И.А. Ильина, который отмечает: «<…> в то время как рассудочное
мышление подходит к “понятию” как бы извне, со стороны, как к
некоторому эмпирически данному и подлежащему обработке
содержанию, и само при этом остается функцией субъективной
человеческой души, – спекулятивное мышление не характеризуется
этими чертами» [6]. Разумное («спекулятивное») мышление работает
иначе: «Сознание передает себя предмету, отдается ему, пребывает в
нем. Оно углубляется в него настолько, что предмет становится для
него, как свой; мало того, оно забывает о себе и теряет себя в этом
бессознательном вдумывании, вмысливании в сущность понятия. Душа
должна как бы затаить дыхание и предоставить предмету
господствовать в себе, управлять собою, двигать себя по его
собственным внутренним законам, отнюдь не вмешиваясь, не внося
ничего произвольно от себя и не нарушая самостоятельность предмета»
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[6]. И далее по поводу принципиального отличия гегелевского
«понятия» от обычных понятий формальной логики: «“Понятие” Гегеля
есть своеобразная реальная идеальность, или идеальное сущее;
всеобщее в единичном, или единичная всеобщность; тождество в
процессе, или процесс тождественного; конкретизирующаяся
абстракция, или конкретность в элементе абстрактного. Все эти, с виду
парадоксальные, или, как бы играющие словами, определения должны
быть приняты с глубокой серьезностью, как того и требовал сам Гегель:
в них нет ни вымысла, ни злокачественной туманности, но цельная и
глубокомысленная, хотя ныне уже не приемлемая теория понятия» [6].
Со всем здесь можно согласиться, кроме последней ремарки о том,
что гегелевская теория понятия «ныне уже не приемлема». Кем и
отчего не приемлема в 1917 году, когда вышла работа И.А. Ильина?
Впрочем, и сегодня, более чем через сто лет, в философском сообществе
гегелевское понимание понятия разделяет абсолютное меньшинство
исследователей – именно те, кто сознательно «работает» в режиме
диалектической логики.
Гегель утверждает, что то, что в формальной логике обычно
именуют понятием, на деле является лишь общим представлением: «В
рассудочной логике понятие рассматривается обычно только как
простая форма мышления и, говоря более точно, как общее
представление; к этому подчиненному (untergeordnete) пониманию
понятия относится так часто повторяемое со стороны ощущения и
сердца утверждение, будто понятие как таковое есть нечто мертвое,
пустое и абстрактное. На деле все обстоит как раз наоборот: понятие
есть принцип всякой жизни и есть, следовательно, вместе с тем всецело
конкретное» [2, с. 34].
В рассудочной логике процесс образования понятий трактуется
как простое обобщение, т.е. как поиск повторяющихся признаков у
определенного класса предметов.
Ох уж это прилипчивое словечко «признак»! Трудно по этому
поводу удержаться, чтобы не привести слова Гегеля: «Обычное
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разделение понятий на ясные, отчетливые и адекватные принадлежит не
учению о понятии, а психологии, так как под ясными и отчетливыми
понятиями имеют в виду представления, причем под ясным
представлением разумеется абстрактное, простое представление, а под
отчетливым – такое представление, в котором выделен еще какойнибудь признак, т. е. какая-нибудь определенность, служащая
указанием для субъективного познания. Нет более красноречивого
признака внешнего характера и упадка логики, чем эта излюбленная
категория признака» [2, с. 349].
Подлинное понятие о понятии содержится только в логике
Гегеля. Но при этом следует вместе с немецким мыслителем
принципиально различать абстрактно-общее и конкретно-всеобщее.
Гегель предупреждал: «В высшей степени важно как для познания, так
и для практического поведения, чтобы мы не смешивали голое общее с
истинно всеобщим, с универсальным. Все упреки, которые
обыкновенно выдвигаются с точки зрения чувства против мышления, и
в особенности философского мышления, а также часто повторяющиеся
утверждения об опасности, грозящей якобы со стороны слишком далеко
заходящего мышления, основаны на этом смешении» [2, с. 346].
Равным образом вместе с Гегелем следует понимать истинную
природу абстрактного и конкретного: «“Это только понятие” – так
обычно говорят, противопоставляя понятию как нечто более
превосходное не только идею, но и чувственное, пространственное и
временное осязаемое существование. В этом случае абстрактное
считается менее значительным, чем конкретное, потому что из него,
дескать, опущено так много указанного рода материала.
Абстрагирование получает, согласно этому мнению, тот смысл, что
лишь для нашего субъективного употребления из конкретного
изымается тот или иной признак так, чтобы с опущением столь многих
других качеств и свойств предмета он не утрачивал ничего из своей
ценности и своего достоинства, а они по-прежнему оставляются как
реальное, лишь находящееся на другой стороне, как сохраняющее по81

прежнему полное свое значение, так что лишь неспособность рассудка
приводит, согласно этому взгляду, к тому, что он не может усвоить все
это богатство и должен довольствоваться скудной абстракцией» [4, с.
21]. И далее: «<…> абстрагирующее мышление следует рассматривать
не просто как оставление в стороне чувственного материала, который
при этом не терпит-де никакого ущерба в своей реальности; оно скорее
есть снятие реальности и сведение ее как простого явления к
существенному, обнаруживающемуся только в понятии. Конечно, если
то, что от конкретного материала следует принять, согласно
рассматриваемому воззрению (имеется в виду обычный рассудок –
В.В.), в понятие, должно служить лишь признаком или знаком, то оно в
самом деле может быть и каким-то лишь чувственным единичным
определением предмета, которое ради какого-то внешнего интереса
избирается из числа других и есть того же рода и имеет ту же природу,
что и прочие» [4, с. 22].
Иными словами, на уровне рассудка господствует вещнообъектная логика. Об этом превосходно сказано у Гегеля: «Когда, как
это обычно принято, говорят о рассудке, которым я обладаю, под этим
понимают некоторую способность или свойство, находящееся в таком
отношении к Я, в каком свойство вещи находится к самой вещи – к
неопределенному субстрату, который не есть истинное основание
своего свойства и не определяет его. Согласно этому представлению, я
обладаю понятиями и понятием точно так же, как я обладаю сюртуком,
цветом и другими внешними свойствами» [4, с. 17]. Согласно же
гегелевскому пониманию природы понятия, не «я обладаю понятиями»,
а я вхожу в понятие, беру на себя труд и напряжение понятия
(понимания), я сам становлюсь понятием как подлинным субъектом.
Овладеть настоящим понятием означает «быть в своем бытии своим
понятием» [5, с. 25].
Г.В. Лобастов пишет: «Понятие в диалектике трактуется не как
словесно определенный термин, а как понимание самой сути дела. Его
определения поэтому значительно шире и глубже, чем те обычные
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представления о понятии, в которых последнее сводится только к
теоретической абстракции. Но если понятие не сводить только к
средству теоретической деятельности, а понимать как ее результат,
снимающий предшествующее движение, то становится ясно, что им
фиксируется и удерживается сама истина, истина бытия; и не только
определения сущности, но и способ ее перехода в существование, и
наоборот, способ обнаружения сущности в бытии. Так понятое понятие
схватывает все многообразие определений действительности» [7, с.
186].
Спекулятивное мышление (разум) не оперирует понятиями, оно
вообще не «оперирует» и не «препарирует», у него другой способ
мышления: движение в понятии: не говорить о понятии, а самому
становиться «понятием», жить его жизнью. Но в таком случае
истинным будет и такое: понятие становится мной, вовлекая меня всего
в свое хитроумное движение, захватывая собой. И это, пожалуй,
неправда, что Гегель все «свел к понятиям», редуцировал все богатство
человеческой сущности к чисто теоретико-познавательного движения.
Что бы ни говорили о «панлогизм» Гегеля, он далеко не сводит все к
понятию. Гегель делает другое: все стремится ввести в понятие,
пытаясь понять, постичь непонятное, непредметные для рассудка и его
категорий.
В понятии, по Гегелю, осуществляется сложная и тончайшая
диалектика всеобщего, особенного и единичного. Понятие – не просто
единство бытия и сущности как их истина, но такое проявление
сущности, которое стало вполне свободным. Итак, понятие есть
единство бытия и сущности. «Сущность — первое отрицание бытия,
которое вследствие этого стало видимостью; понятие — второе
отрицание, или отрицание этого отрицания; следовательно, понятие
есть восстановленное бытие, но восстановленное как его бесконечное
опосредствование и отрицательность внутри самого себя. Вот почему в
понятии бытие и сущность уже не имеют того определения, в котором
они даны как бытие и сущность, и равным образом не находятся лишь
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в таком единстве, при котором каждое имеет видимость в другом.
Поэтому в понятии нет различия по этим определениям. Оно истина
субстанциального отношения, в котором бытие и сущность достигают
друг через друга своей осуществленной самостоятельности и своего
определения. Истиной субстанциальности оказалось субстанциальное
тождество, которое равным образом есть положенность и дано только
как положенность» [4, c.30].
Итак, именно понятие является отрицанием отрицания.
«Сущность есть результат становления бытия, а понятие —
сущности, стало быть, также бытия. Но это становление имеет значение
самоотталкивания, так что ставшее есть скорее необусловленное и
первоначальное. Бытие в своем переходе в сущность стало видимостью
или положенностью, а становление или переход в другое —
полаганием; и наоборот, полагание или рефлексия сущности сняло себя
и восстановило себя в виде чего-то неположенного, в виде
первоначального бытия. Понятие есть взаимопроникание этих
моментов, так что качественное и первоначально сущее дано лишь как
полагание и лишь как возвращение-внутрь-себя, а эта чистая рефлексияв-себя есть всецело иностановление или определенность, которая
именно поэтому есть точно так же бесконечная, соотносящаяся с собой
определенность» [4, c. 35]. И вот здесь проступает самое интересное:
«Поэтому понятие есть прежде всего такое абсолютное тождество с
собой, что это тождество таково лишь как отрицание отрицания или как
бесконечное единство отрицательности с самой собой. Это чистое
соотношение понятия с собой – чистое благодаря тому, что оно
полагает себя через отрицательность, – есть всеобщность понятия» [4,
c. 35-36].
Благодаря Гегелю становится возможным усвоить, что полагание
себя через отрицательность выступает чистым отношением с собой,
что абсолютное тождество с собой возможно лишь как бесконечное
единство отрицательности с самой собой. И весьма симптоматично
совпадение «абсолютности» и «бесконечности».
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Понятие у Гегеля является отрицанием отрицания не просто в
силу того, что оно снимает бытие и сущность и возвращается к бытию.
Диалектика двойного отрицания присуща соотношению всеобщего,
особенного и единичного. Здесь важно внимательно прислушаться к
Гегелю (да простит меня читатель за столь обильное цитирование
немецкого философа). Итак, слушаем: «<…> природа всеобщего
состоит как раз в том, что оно такое простое, которое благодаря
абсолютной отрицательности содержит внутри себя наивысшую
степень различия и определенности. Бытие есть простое бытие как
непосредственное; поэтому оно лишь нечто имеющееся в виду
(Gemeintes), и про него нельзя сказать, что оно такое; поэтому оно
непосредственно составляет одно со своим иным, с небытием. Его
понятие именно в том и состоит, чтобы быть таким простым,
непосредственно исчезающим в своей противоположности; его понятие
– становление. Всеобщее же – это такое простое, которое точно так же
есть самое богатое внутри самого себя, ибо оно понятие» [4, c. 36].
«Поэтому всеобщее есть, во-первых, простое соотношение с самим
собой; оно только внутри себя. Но это тождество есть, во-вторых,
внутри себя абсолютное опосредствование, однако не нечто
опосредствованное. О таком всеобщем, которое опосредствованно, а
именно об абстрактном всеобщем, противоположном особенному и
единичному, может идти речь лишь при рассмотрении определенного
понятия. – Но и абстрактное уже подразумевает, что для того, чтобы
получить его, необходимо отбросить прочие определения конкретного.
Эти определения как детерминации суть вообще отрицания; равным
образом и отбрасывать их означает, далее, подвергать отрицанию.
Таким образом, и при абстрагировании имеет место отрицание
отрицания. Но это двойное отрицание представляют так, будто оно
внешне абстрактному и будто отбрасываемые прочие свойства
конкретного отличны от удержанного, составляющего содержание
абстрактного, и это отбрасывание остальных и удерживание одного
совершается вне его. Всеобщее еще не определило себя как такое
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внешнее по отношению к этому движению; оно само еще внутри себя то
абсолютное опосредствование, которое именно и есть отрицание
отрицания или абсолютная отрицательность (выделено полужирным
мной – В.В.)» [4, c. 36].
Итак, отметим для себя: абсолютная отрицательность для Гегеля
является отрицанием отрицания. По пойдём вместе с Гегелем далее:
«Со стороны этого первоначального единства первое отрицательное или
определение не есть – прежде всего – какой-либо предел для всеобщего;
нет, всеобщее сохраняется в нем и положительно тождественно с
собой. В качестве понятий категории бытия были по существу своему
этими тождествами определений с самими собой, в их пределе или в их
инобытии; но это тождество было понятием лишь в себе и еще не
обнаружило себя. Поэтому качественное определение исчезало, как
таковое, в своем ином и имело своей истиной отличное от себя
определение. Напротив, всеобщее, даже когда оно придает себе какое-то
определение, остается в нем тем же, что оно есть. Оно душа того
конкретного, которому оно присуще, не стесненное и равное самому
себе в его многообразии и разности. Оно не вовлекается в процесс
становления, а продолжается незапятнанное им и обладает
способностью сохранять себя неизменным и бессмертным» [4, c. 37].
В чем отличие понятия, его всеобщности от присущего сфере
сущности рефлексивного определения? «В отличие от рефлективного
определения всеобщее не имеет видимости только в своем ином.
Рефлективное определение как нечто релятивное не только соотносится
с собой, но есть некоторое отношение [к чему-то]. Оно дает себя знать
в своем ином, но имеет в нем лишь видимость, и видимость каждого в
ином или процесс их взаимного определения имеет при их
самостоятельности форму внешнего действования. Напротив, всеобщее
положено как сущность своего определения, как его собственная
положительная природа. Ибо определение, составляющее его
отрицательное, дано в понятии всецело лишь как положенность или по
существу своему вместе с тем лишь как отрицательное отрицательного,
86

и оно дано только как это тождество отрицательного с собой, каковое
тождество и есть всеобщее. Тем самым всеобщее есть также субстанция
своих определений, но так, что то, что для субстанции, как таковой,
было чем-то случайным, есть собственное опосредствование понятия с
самим собой, его собственная имманентная рефлексия. Но это
опосредствование, которое прежде всего возводит случайное в
необходимость, есть обнаружившее себя отношение; понятие – это не
бездна бесформенной субстанции или необходимость как внутреннее
тождество отличных друг от друга и ограничивающих друг друга вещей
или состояний, а как абсолютная отрицательность оно есть то, что
формирует и созидает; и так как определение дано здесь не как предел,
а всецело как снятое, как положенность, то видимость есть [здесь]
явление как явление тождественного» [4, c. 37-38].
Незадачливые критики Гегеля могли бы и здесь прицепиться к
нему: вот, дескать, у Гегеля само понятие, а не субстанция, «формирует
и создаёт» как некая «абсолютная отрицательность». Ну чем не
безбрежный панлогизм? Однако, на мой взгляд, правда всецело на
стороне Гегеля: следует понять, что у него понятие всецело субъектно.
Когда же мы свое человеческое мышление поднимаем до мощи понятия
как такового, мы приобщаемся к его субъектности и движемся в самом
существе дела. И только вследствие этого мы, люди, способны в своей
жизнедеятельности формировать и создавать свой собственный мир как
мир культуры и цивилизации.
Гегель же продолжает: «Только что было упомянуто об
определенности, хотя понятие как только еще всеобщее и лишь
тождественное с собой до нее еще не дошло. Но нельзя говорить о
всеобщем, не упомянув об определенности, которая при ближайшем
рассмотрении есть особенность и единичность; ведь всеобщее
заключает ее в своей абсолютной отрицательности в себе и для себя;
таким образом, определенность не берется откуда-то извне, когда о ней
говорят по поводу всеобщего. Как отрицательность вообще, иначе
говоря, со стороны первого, непосредственного отрицания всеобщее
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имеет в самом себе определенность вообще в качестве особенности; как
второе отрицание, как отрицание отрицания, оно абсолютная
определенность, или единичность и конкретность (Konkretion)» [4, c.
38].
Получается, что Гегель никоим образом не отбрасывает
единичное. А ведь бытует в философии такое мнение, что Гегелю
безразлично единичное, его-де интересует только всеобщее, которому
он отдает предпочтение, и посему его записывают в разряд сторонников
«тотальности» о обзывают «тоталитаристом». Особенно часто это
обвинение звучит со стороны англоязычной философской традиции,
безнадежно погрязшей в номинализме. Как-то мне на конференции в
ответ на мои критические замечания сторонник подобной традиции
прямо и недвусмысленно, пожалуй, даже с гордостью заявил: «Да, я
номиналист!». Гегелю действительно безразлична дурная единичность –
дурная лишь оттого, что взята с дуру, без ума, такая, что безумно
кичится собой, любимой, своей «неповторимостью» и ведать не желает
о своей имманентной связью со всеобщим. Недаром же Гегель полагает,
что зло «есть не что иное, как дух, ставящий себя на острие своей
единичности» [3, c. 26].
Равно как мало интересна Гегелю столь же дурная «всеобщность»,
взятая абстрактно, то бишь – односторонне. В действительности же
Гегель умеет мыслить, брать с умом единичное в качестве
конкретизированного всеобщего как абсолютную определенность. В
таком случае единичное предстает результатом отрицания отрицания в
своей всеполноте. Как сказал бы русский философ С.Л. Франк, такое
единичное есть «оедениченное всеединство», воплощение истинной
всеобщности в одном.
Но к единичному можно подойти и несколько иначе, рассмотрев
его как предел делимости данного качества. Тогда оно предстанет
индивидуальным – в смысле неделимым. Но что мы можем сказать
существенного о таком единичном? Ровным счетом ничего, если не
поставим его в связь со всеобщим, с его собственным всеобщим. Иными
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словами, если не обнаружим ту целостность, ту систему взаимосвязей и
отношений, внутри которых это единичное существует с
необходимостью и которые оно так или иначе своим существованием
реализует, воплощает. Лишь тогда мы способны познать данное
единичное в его истине, то есть – в его особенности. Будем ведать об
его особенности. И станем понимать данное единичное сугубо
конкретно как единство многообразного. Нечто приблизительно
подобное содержится в требовании определения через ближайший род
и видовые отличия, однако это правило выступает формальным, если
род брать абстрактно, работая на уровне пресловутых «признаков».
Излюбленные формальной логикой «признаки» – воистину лишь
призраки понимания сути дела, за-ставляющие, застилающие,
занавешивающие самое эту суть, но настырно заставляющие нас наивно
полагать, что мы раскрываем существо вопроса…
Продолжим прерванную нами мысль Гегеля: «Всеобщее, стало
быть, – это целокупность понятия; оно есть конкретное, не нечто
пустое, а скорее имеющее содержание благодаря своему понятию, –
такое содержание, в котором оно не только сохраняет себя, но которое
свойственно и имманентно ему. Можно, конечно, абстрагироваться от
содержания, но тогда получается не всеобщность понятия, а [лишь]
абстрактность, которая есть изолированный, неполный момент
понятия и в которой нет истины» [4, c. 38]. И далее: «При ближайшем
рассмотрении всеобщее оказывается этой целокупностью следующим
образом. Поскольку оно имеет внутри себя определенность, эта
определенность есть не только первое отрицание, но и рефлексия этого
отрицания в себя. Взятое с этим первым отрицанием отдельно, оно есть
особенное …; но в этой определенности оно по существу своему еще
есть всеобщее; эту сторону еще следует здесь уразуметь. – А именно,
эта определенность как находящаяся в понятии есть целокупная
рефлексия, двоякое преломление (Doppelschein): во-первых, вовне,
рефлексия в другое, и, во-вторых, внутрь, рефлексия в себя» [4, c. 3839].
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Таким образом, двойное отрицание необходимо связано и с
двойной рефлексией – в другое и в себя.
Было бы весьма заманчиво сию тончайшую диалектику двойного
отрицания в истинном понятии рассмотреть при спекулятивной
аналитике основных философско-образовательных понятий. Однако это
задача для последующих размышлений.
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Анна-Любов Мафтій
ВІДЧУЖЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДІАГНОСТИКИ СУЧАСНОЇ
АНТРОПОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ
Відчуження є одним з найбільш відомих понять марксистської
філософії. Розгорнутий виклад цієї концепції міститься в творі Маркса
«Економічно-філософські рукописи» 1844 року, категорія відчуження
присутня також в його подальших наукових пошуках.
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Термін відчуження Маркс «бере» із творчості Геґеля, але надає
йому іншого значення. У концепції Геґеля абсолютний дух
самовідчужується і позбавляє себе свободи, аби пізнати себе в цьому
інобутті. Лукач звертає увагу на те, що в філософському сенсі термін
«відчуження» з’являється ще у Фіхте, але в значенні, що покладання
об'єкта є нічим іншим, як становленням суб'єкта зовнішнім, а також в
тому сенсі, що об'єкт слід розуміти як такий, який став зовнішнім
розумом. Також цей термін з’являється в одній з робіт молодого
Шеллінга. Те, що Геґель в майбутньому називатиме «відчуженням»,
Шеллінг називає «обумовлюванням»: «Обумовлювання означає дію, за
допомогою якого щось перетворюється в річ; обумовлене означає те, що
стало річчю; тим самим стає зрозумілим, що ніщо не може бути
покладено як річ через себе саму, тобто, що безумовна річ являє собою
протиріччя. Безумовне є якраз тим, що абсолютно не перетворюване в
річ, в принципі не може бути перетворено в річ» [4].
Марксова концепція відчуження праці заснована на особливій
теорії про місце трудової діяльності в житті людини. Ця теорія походить
від Геґеля, згідно якого, праця – є не лише інструментальною, а і
духовною діяльністю. В процесі трудової діяльності людина впливає на
природу так, що об’єкт піддається впливу та трансформується для
подальшого використання. В зв'язку з цим встановлюється
опосередковане відношення людини до природи. Згідно Геґеля, будьяка праця та діяльність включає в себе опредметнення і, таким чином,
призводить до саморозвитку: «Праця є загальмованим прагненням,
затриманим (aufgehaltenes) зникненням, іншими словами, вона утворює.
Негативне ставлення до предмету стає її формою і чимось постійним,
тому що саме для працюючого предмет має самостійність. Цей
негативний середній термін або формуюче діяння є в той же час
одиничність або чисте для-себе-буття свідомості, яка тепер в праці,
направленій зовні, вступає в стихію сталості; працююча свідомість
приходить, отже, цим шляхом до споглядання самостійного буття як
себе самого» [2, с. 103].
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Перетворюючи навколишнє середовище, людина перетворює саму
себе. Особистість постійно змінюється, а праця та відчуження
відіграють у цьому свою роль. Не дивлячись на те, що з допомогою
трудової діяльності людина відриває себе від природи, що призводить
до стану відчуження, з іншого боку, трудова діяльність є засобом, за
допомогою якого цей розрив можна усунути. Через працю людина
олюднює світ і змінює саму себе.
На основі статті Лукача [4] розглянемо відмінності поняття
«відчуження» у Геґеля та Маркса. В «Феноменології духа» Геґеля
термін «відчуження» виходить за межі політичної економії і соціальної
філософії. Лукач структурує три ступені в геґелівському понятті
«відчуження». По-перше, це «складне суб'єкт-об'єктне відношення,
пов'язане з будь-яким видом праці, з економічною і соціальною
діяльністю людини» [4]. По-друге, Геґель має на увазі капіталістичну
форму відчуження, яку Маркс потім назве фетишизмом, хоча Геґель не
переходить від соціальних фактів (бідність та багатство) до теоретичних
висновків, але прагне звести об'єктивність соціально-економічних
утворень і зв'язків до людини та її громадських зв'язків. По-третє, саме
поняття «відчуження» означає те саме, що і «речовість» чи
«предметність», тобто це форма, в якій історія виникнення предметності
отримує філософське вираження, тобто, предметність як діалектичний
момент через «відчуження» рухається до себе. Геґель, ототожнюючи
«речовість» або «предметність» з «відчуженням», говорячи про сутність
природи та суспільства, прагне підкреслити їх відмінність, таким чином,
приходить до неправильного розуміння їх відмінності. Згідно Геґеля, і
природа, і історія є «відчуженням» духа, але природа є «відчуженням»
назовні духа, природа у Геґеля не має дійсної історії. «Відчуження» в
соціальній діяльності людського роду, в історії, є «відчуженням» духа в
часі, що є дійсною історією, згідно Геґеля. Геґелівська теорія
«відчуження» навіть історичне становлення перетворює в мінливий рух.
У «Феноменології духа» ми бачимо наслідки такої відмінності між
формами «відчуження» в природі та в історії. В Геґеля як діалектика ми
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не знаходимо історію розвитку природи, хоча у філософії природи
Геґеля є не історичний в часі розвиток. Такий розвиток визнається
Геґелем лише за історією людського суспільства.
В «Економічно-філософських рукописах 1844 року» Маркс дає
систематичну критику геґелівської діалектики, відштовхуючись від
«Феноменології духа» Геґеля, а в ній на концепції «відчуження» та його
знятті. Однією з особливостей цієї критики є те, що він виходить з
контексту єдності економічного і філософського підходів при розгляді
соціальних та філософських проблем.
Критика «Феноменології» Геґеля Марксом є не лише в останній
частині «Економічно-філософських рукописів», але і в більш ранніх
розділах, де не згадується ім’я Геґеля, але за основу цієї полеміки та
критики виступає економічне пояснення реального факту відчуження.
Маркс «виходить з реальних фактів капіталістичної економіки,
відкидаючи економічну робінзонаду в будь-яких її формах». Маркс
відділяє відчуження від предметності як такої, від опредметнення в
праці. Лукач дає пояснення термінам опредметнення та відчуження:
«Опредметнення є характеристикою праці взагалі, відносини людської
практики до предметів зовнішнього світу, а відчуження – наслідок
суспільного розподілу праці при капіталізмі, виникнення так званого
вільного робітника, який змушений працювати з засобами виробництва,
що не належать йому, і якому, отже, і ці засоби виробництва, і його
власний продукт протистоять як чужа, незалежна від нього сила» [4].
Результатом є викривлення всіх людських цінностей, що властиво для
капіталістичного суспільства. Маркс також критикує Геґеля за те, що
відчуження праці він розглядає лише на основі соціалістичної критики
капіталістичного суспільства. Геґель не розуміє негативних сторін
праці, тому Лукач зауважує, що: «Розкриття дійсної діалектики праці
при капіталізмі є підставою матеріалістичної критики філософії, що
спирається в своєму філософському осмисленні розвитку людського
роду на одностороннє розуміння праці» [4].
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Озброївшись цими геґелівськими ідеями, Маркс розвиває їх в
радикальному і критичному руслі. Подібно Геґелю, він розглядає працю
як виразно людську форму діяльності, як нашу «сутнісну», «родову»
діяльність: «Тварина будує тільки згідно міркою і потреби того виду, до
якого воно належить, тоді як людина вміє виробляти за мірками будьякого виду і всюди вміє докладати до предмету властиву мірку; в силу
цього людина будує також і за законами краси. Тому саме в переробці
предметного світу людина вперше справді утверджує себе як родову
істоту» [5].
Маркс, описуючи сучасне йому капіталістичне суспільство,
зауважує, що воно розпадається на два класи – власників і позбавлених
власності робітників, при тому, що робочий в даних відносинах, за
словами Маркса, зведений до положення товару. Виникає ситуація,
коли кількість продукції, виробленої робочим, зростає, а капітал
накопичується в руках капіталістів. Маркс зауважує, що чим більше
продукції, тобто чим більше багатства виробляє робітник, тим бідніше
він сам, таким чином, робітник стає лише засобом збагачення
капіталіста, де праця самого робочого знецінюється. Він зауважує: «У
відповідності до зростання вартості, світу речей зростає знецінення
людської праці» [5].
Це означає наступне: предмет, вироблений працею робітника, є для
нього чужим, тобто труд, який вкладає робочий в свою роботу, не є для
нього самого його сутністю, його особистим досягненням. Здійснення
праці є його упредметненням. Маркс пише, що таке здійснення праці
виступає як виключення робочого з дійсності, упредметнення – як
втрата предмета, а освоєння предмета – як відчуження.
Фіксуючи відчуження робітника від свого предмета, Маркс
зауважує, що це відчуження неможливе без відчуження в самому акті
виробництва, в самій виробничій діяльності. Відчужуючи від себе
предмет, робітник не може не відчужуватися і від самого акту
виробництва.
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Так в чому ж полягає відчуження праці? По-перше, в тому, що
робітник не здійснює свої інтереси у праці, він не стверджує себе за
допомогою своєї діяльності. Праця є для робочого чимось зовнішнім, і
тому робітник не відчуває в процесі праці себе самим собою. Тільки
поза працею робочий розкриває свій потенціал, свої можливості, своє
творче начало.
У праці робітник, відчужуючись від свого предмета і від акту
виробництва, втрачає самого себе як особистість, як індивіда, тому що
праця йому не належить, а належить комусь іншому, і тільки поза
працею людина розкриває саму себе. Зовнішня праця є для робочого
самокатуванням.
Людина є істотою родовою, вона відноситься до самої себе як до
істоти універсальної, а тому вільної. Універсальність людини
проявляється в тому, що людина перетворює природу в неорганічне
тіло, оскільки вона служить, по-перше, життєвим засобом для людини,
а, по-друге, матерією і предметом її життєдіяльності. Природа є
неорганічним тілом людини, так як людина живе природою. Людина
надбудовує природу, тим самим створюючи штучну природу, таким
чином людина універсалізує цей світ. Отже, відчужена праця людини
відчужує від неї 1) природу, 2) її саму, – тим самим відчужує від
людини рід.
Результатом відчуження праці є, по-перше, те, що родова сутність
людини стає для неї чимось чужим. Відчужена праця відчужує від
людини її власне тіло, природу поза нею, а також її людську сутність.
По-друге, коли людина протистоїть сама собі, їй протистоїть інша
людина. З цього виходить, що одна людина відчужена від іншої, і всі –
один від одного. Таким чином, відчуження – це ситуація, при якій
людина втрачає саму себе, втрачає свою сутність, родову, як людини.
Людина втрачає свої особистісні риси.
Звичайно, за два століття існування спадщини Маркса його ідеї
безліч разів переосмислювались і модифікувалися. Концепція
відчуження в рівній мірі знаходила своїх послідовників і піддавалася
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критиці. Так, наприклад, Маркс вважав, що відчуження не просто
пов'язане з приватною власністю, але також воно є її причиною. На його
думку, усунувши цю форму власності, можна усунути відчуження.
Швидше за все, даний підхід не усуне повністю відчуження, оскільки
подолати відчуження повністю неможливо, так як воно є однією з форм
суспільних відносин, одним із законів функціонування соціуму.
Марксистська концепція відчуження докладно описує відчуження
людини від предмета своєї праці. Маркс зауважує, що людині
необхідно, щоб ту працю, яку вона здійснює як робітник, ті товари, які
вона виробляє, ті послуги, які вона робить, були її сутністю, її гордістю
і досягненням, тобто, належали їй.
Концепція відчуження досить серйозно розроблялася в другій
половині ХХ століття. Генріх Батіщев розробляє нові акценти в
розумінні концепції відчуження. Він, так само як і Маркс, розглядає
відчуження як певне соціальне переживання трудової людини. Він
говорить про те, що історія предметної діяльності людини виступає в
формі праці, так як людина, впливаючи на зовнішню природу, змінює і
її, і себе. Праця має виступати не як людська потреба, а як можливість
розвитку культурно-історичного, людського виробництва. Праця
людини обмежена виготовленням засобів споживання. Виробляючи
засоби споживання, людина підпорядковується економічної задачі. У
сфері праці та в сфері матеріального виробництва відносини між
людьми перетворюються в економічні відносини – відносини між
людьми як між економічними персонажами. Людина, освоюючи
природу, виступає як споживач, який не розпредметнює культурну
форму. Для початку, спробуємо з’ясувати, що таке розпредметненням
культурної форми. Сам термін «розпредметнення» означає процес, в
якому сутність та значення предмету стає надбанням людини, тобто,
зовнішній предмет внутрішньо осмислюється, переживається людиною.
Розпредметнення культурної форми, таким чином, є вбирання цієї
культурної форми індивідом, її засвоєння у власну площину світогляду.
Людина, розпредметнюючи культурну форму, переводить її в свою
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суб’єктивну реальність, наповнюючи її новими культурними сенсами,
створюючи нові образи, символи, форми. Коли людина не
розпредметнює культурну форму, вона не розвиває свій духовний
потенціал, вона не долучає себе до культурних зразків та цінностей,
тому вони не стають духовним ядром її життя. Коли праця є лише
умовою для виживання індивіда, вона не може заповнити духовний
вакуум, більш того, вона може стати причиною його утворення, адже
індивід, який не має сил та можливості розпредметнювати культурну
форму, все життя житиме життям обивателя та споживача, вважаючи,
що подібне життя є правильним, тобто таким, яке не відрізняється від
життя інших подібних робітників.
Активне життя людини ділиться на робочий і вільний час. У
першому випадку, люди роблять технічну роботу, а в другому –
вступають в спілкування один з одним як соціальні персонажі. При
поділі праці з'являється відмінність між життям кожного індивіда,
оскільки особисте життя кожної людини підпорядковано певній галузі
праці. Люди перетворюють свою власну людську дійсність в соціальне
ціле, в суспільство, яке виступає як «середовище», в яке «занурені»
індивіди, що є екстраекцією. В таких умовах не тільки праця людини,
але і сама людина стає чужою собі. Батіщев пише: «Творення
екстраеційованого світу є лише момент створення цілком чужого світу.
Екстраекція виявляється одним з моментів відчуження» [1, с. 242].
Відчуження є наслідком поділу діяльності, тому воно історично
минуще, як і те, що є його джерелом. Відчуження також здійснюється в
матеріалізації як панування речей. Через те, що існує поділ праці,
людина стає більш відкритою по відношенню до речей, ніж до людей.
Людина може подолати відчуження при послідовному історичногенетичному підході до цієї проблеми, оскільки відчуження не є станом
приреченості людини, а лише історично певною і суперечливою
тенденцією. Генріх Батіщев вважає, що повністю подолати відчуження
здатний «культурний робітничий клас», «клас-діяч» – тому недостатньо
говорити про пролетаріат, а необхідні додаткові характеристики.
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Розвиваючи творчі сили культурного, зрілого робочого класу можна
здолати відчуження. Людина – діяч та людина – творець – це та людина,
яка звільняється від речового порядку, історії, долі, руйнує фетиші.
Батіщев пише: «Розвинутий, той, який піднявся в своїй освіті,
інтелігентний робочий клас якраз тим і відрізняється, від всіх інших
класів, що він втілює в собі в найбільшій мірі вселюдську діяльнісну
сутність і протиріччя її прогресу» [1, с. 267].
Марксистську концепцію відчуження критикує Д. Пивоваров [6],
дорікаючи Марксу в тому, що він надав поняттю «відчуження людини»
вузький історико-економічний зміст і зв'язав його з відчуженням праці.
Від вважає, що Марксова концепція відчуження праці є цікавою і
дієвою, якщо застосовувати її лише в якості рабського відчуження:
«Марксистська концепція відчуження людини спроможна, плідна і,
безсумнівно, повинна застосовуватися, але тільки там, де мова йде
виключно про одну форму людського відчуження, а саме про рабське
відчуження, і не більше. Марксистський варіант «рабського
відчуження» є, по-моєму, приватна і неточна модифікація універсальної
онтології відчуження» [6]. Таким чином, Д. Пивоваров не критикує
концепцію відчуження як таку, він критикує розуміння відчуження як
якогось соціального захворювання.
Відчуження в епоху постмодерну набуває іншого значення, на
відміну від марксистського розуміння. Ольга Сєдакова [7] констатує, що
постмодернізм свідчить про катастрофу символічних норм, про кризу
мови, де стан краху норм став культурною нормою. В таких умовах
особистість не може не відчужуватися, тому стан відчуження стає для
людини звичним, затишним, своїм, постмодернізм приймає стан
відчуження як нормальний. Витоки постмодерністського розуміння
відчуження знаходимо в екзистенційній філософії, яка розуміє
відчуження як відчуження людини від зовнішнього світу, про що
пишуть такі філософи як М. Гайдеггер, К. Ясперс, Ж.-П. Сартр, а
пов'язує відчуження з початковою залишеністю сущого буттям.
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Альбер Камю, представник філософії екзистенціалізму, в повісті
«Сторонній» [3] змальовує феномен відчуження. Головний герой,
Мерсо, відчуває відчуження по відношенню до зовнішнього світу – його
емоцій, переживань, страждань. Найстрашніше, що почуття відчуження
настільки вросло в нього, що він, дізнавшись про свою страту, стоїть
байдуже, не відчуваючи нічого, крім відчуження до самого себе, тобто,
самовідчуження. Коли перед стратою в камеру до Марсо приходить
священик, він марно намагається звернути його до Бога – для Марсо
вічне життя не має ніякого сенсу також, як і життя на землі. Звичайно,
образ Марсо – це збірний образ цілого покоління, а зображуване
відчуження є своєрідним йому докором.
У екзистенціальній психології поняття відчуження добре
співвідноситься з поняттям екзистенціального вакууму, яке осмислює
Віктор Франкл [8] у своїй біографії «Людина в пошуках сенсу». Життя,
позбавлене будь-якого сенсу, не може зробити людину щасливою, таке
життя є безглуздим, воно приведе людину до депресій, хвороб і апатії.
Людина відчуває відчуження тоді, коли її життя не співвіднесене з
чимось більшим, воно безперспективне, в ньому немає того сенсу, який
здатен наповнити людське життя. Він констатує той факт, що ми
живемо в століття, в якому поширюється все ширше почуття
смислоутрати, і тільки реалізувавши сенс свого життя, людина зможе
подолати відчуження.
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Анастасія Мельник
БЛИЖНІЙ: ПОБУТОВЕ, РЕЛІГІЙНЕ ТА ФІЛОСОФСЬКЕ
РОЗУМІННЯ
Побутове розуміння. Ближній, як близька нам людина. Ближній –
то саме, що й близький. Той, який є або відбувається на невеликій
відстані; недалекий [7, c. 197]. Близькі нам люди – наше оточення, рідні,
друзі, сім`я. Люди з якими нас зв’язують родинні зв’язки, емоції, теплі
стосунки, любов, довіра, розуміння. А також люди, які схожі з нами за
світоглядом. Інколи після зустрічі з людиною ми розуміємо, що вона
нам близька, ми кажемо «споріднені духом». І навпаки, коли
зустрічаємо неприємну нам людину чи принципово не схожу на нас, ми
не вважаємо її близькою. Близькій нам людині ми готові допомагати у
будь-яку хвилину, бути безкоросливими та надійними. Звісно, людей ми
не ділимо тільки на приємних (близьких) і неприємних (далеких). Також
є люди, яких ми не вважаємо близькими, але вони і не викликають у нас
негативних емоцій. Та чи все та просто?
Релігійне розуміння ми розглянемо з точки зору християнства,
адже тут воно набуло особливого значення єднання з Богом, проте
схожі «вимоги любові до ближнього» можна віднайти і у буддизмі,
конфуціанстві, даосизмі, джайнізмі.
«Від ближнього залежать наше життя і смерть» (зазначає
преподобний Антоній Великий) [4]. Ближній – це будь-яка людина, не
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тільки наші близькі. Не варто змішувати ці слова і вважати їх
синонімічними. Близькі – це сім'я, родичі, друзі, однодумці. Ближні – це
взагалі всі люди, як близькі нам, так і вороги, як це не дивно. Тобто, це
всі ті, хто не випадково або випадково опинився поруч з нами, особливо
ті, хто потребують нашої допомоги. Як сказав духовний письменник
другої половини ХІХ століття, протоієрей Іоанн Толмачов, «хто не
допомагає іншому, тому що той юдей, турок чи лютеранин, той не
християнин»[3].
В Євангелії заповідь про любов до ворогів тісно пов'язана із
заповіддю про любов до ближнього: «Ви чули, що сказано: Люби свого
ближнього і ненавидь ворога твого. А я кажу вам: любіть ворогів ваших,
благословляйте тих, хто проклинає вас, хто ненавидить вас, і моліться за
них, щоб вам бути синами Отця вашого Небесного, бо Він наказує
сходити сонцю Своєму над злими й над добрими і посилає дощ на
праведних і неправедних » (Мт. 5. 43-45).
Тобто, неможливо любити ближнього, якщо ти ненавидиш своїх
ворогів, бо вороги – теж ближні. Потрібно бути милосердним і
допомагати кожному, близькому до нас (в побутовому розумінні) чи
незнайомцю. Для людини Старого Завіту поняття «ближній» неодмінно
включає в себе значення «співвітчизник» (крім, де під «ближнім» і
«ближній» маються на увазі не іудеї) Поняття «ближній» міститься в
одній з 10 заповідей: «Люби ближнього твого, як самого себе», і тут
ближній розуміється як такий же, як ти.
Правильно, з точки зору християнства, чинити так, як, зокрема,
розповідається в притчі про милосердного самарянина: «Один чоловік
ішов з Єрусалиму до Єрихону, і попався розбійникам, які зняли з нього
одяг, поранили його і пішли, залишивши його ледь живим. З нагоди
один священик тією дорогою, побачивши його, пройшов мимо. Так
само й інший надійшов на те місце, поглянув, і теж проминув. Проходив
же там якийсь самарянин, знайшов на нього і, побачивши його,
змилосердився і, підійшовши, перев'язав йому рани, наливши оливи й
вина і, посадивши його на свого осла, привіз його в готель і подбав про
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нього; а на інший день, від'їжджаючи, вийняв два динарії, та й дав їх
господареві й проказав: подбай про нього; і як більше що витратиш, я,
коли повернуся, віддам тобі » (Лк. 10, 30 - 35)
Що ж стосується філософського розуміння «ближнього» – він
виступає як кожній окремий індивід, окреме Я. Дана проблема
порозуміння «Я-Інший» осмислено з'являється в посткласичній
філософії в роботах М. Бахтіна, М. Бубера, Г. Гадамера, Л. Лакана, Е.
Левінаса, Мерло-Понті, Ортеги-і-Гассета, П. Рікера, Ж-П. Сартра, М.
Гайдеггера, С. Франка, К. Ясперса та інших мислителів.
У С. Франка ближній розглядається через «любов до ближнього»
таким чином: Під «любов’ю до ближнього» в тому її значенні з якою ми
маємо зараз справу, розуміється сукупність почуттів симпатії, котрі
переживаються по відношенню до безпосередньо оточуючих нас,
найближчих до нас людей (ближніх), що базуються на елементарному
інстинкті співпереживання [8, с. 13]. «Любов до ближніх» закладена в
нас генетично від природи, вона відгукується тоді, коли людина
неконтрольовано боїться всякого чужого і невідомого і тягнеться до
тих, хто поруч.
За М. Гайдеґґером, наші стосунки з близьким завжди повинні
зберігати певну дистанцію [9, с. 68], для того, щоб запобігти повному
ототожненню з ними, щоб не розчинити свою присутність в їхньому
способі буття.
Якщо умовно поділити підхід до розуміння ближнього як Іншого
на класичний підхід та некласичний. То класичний з необхідністю
вводить у проблему концепт діалогічного відношення. Таке відношення
виявляє себе як необхідне смислопокладання мого Я у Іншому.
Діалогічність передбачає звертання до Іншого як до деякої необхідної
передумови існування мого Я, котре за рахунок цього відношення
отримує онтологічну вкоріненість та змістовне наповнення (М.М.
Бахтін розуміє як «спів-участь у бутті» [1]).
Некласичний ж підхід передбачає опозиційність Іншого по
відношенню до Я. Найрадикальніший представник даного підходу є Ж.102

П. Сартр, котрий фіксує увагу на не-володінні та не-захищеності перед
поглядом Іншого [5]. Мислитель конкретизує та підсумовує своє
відношення до проблеми Іншого посередництвом екзистенційного
обрамлення тези «Пекло – це Інші» [6]. Це виявляє екзистенційнотрагічну інтонованість відношення до Іншого. Наш ближній абсолютно
завжди є далекий по відношенню до нас, ми беззахисні перед його
поглядом та осудом. Інший неодмінно конституює моє Я, «одягає» на
мене ті характеристики, якими я можу не володіти. Тому, якщо
сприймати людину не як «ближню» (таку, яка володіє аналогічними до
мене характеристиками), а як «далеку» (виключно незнайоме створіння
зі своїм унікальним набором характеристик), можна говорити про
боротьбу з цим, на перший погляд, приреченим трагічним станом
людського існування. Вимога любові до далекого може розумітись як
вимога стати в позицію, коли Інший не необхідно об’єктивує Я, не
проектує щось своє, не відображає себе – відповідно, не робить
«ближнім», а приймає і переживає Іншого, як щось абсолютно невідоме,
чуже, не схоже ні на що. Котре набуває свої характеристики по мірі
того, як вони відкриваються та показуються і, що важливо,
інтерпретуються без відносності до власного досвіду. Також «далекий»
як Інший може виступати в вигляді подразника і провокатора деякої дії.
Тобто таким, що перетворює пасивного обивателя в активно діючу
творчу енергію.
Класичний і некласичний способи постановки проблеми
онтологічного статусу Іншого дозволяють зафіксувати фундаментальні
аспекти, що необхідно присутні у будь-якому відношенні до Іншого. Це,
по-перше відкритість та необхідна сутнісна співвіднесеність із Іншим,
котра виявляє творчо-смислову роль Іншого у становленні і бутті Я
(класичний підхід); по-друге, це абсолютна беззахисність перед
поглядом Іншого, опозиційність буття мого Я по відношенню до
Іншого, оскільки Інший – це принципово, фундаментально інакше
буття, аніж Я. Тим не менше, дані протилежні характеристики не є
антагоністичними та взаємовиключними, оскільки вони виявляють
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необхідно присутні у відношенні до Іншого аспекти, розуміння яких
дозволяє нам цілісно та реалістично підходити до проблеми Іншого – як
у теоретичній дослідницькій роботі, так і у практичній, суспільній або ж
особистісній практиці.
Висновки. Ймовірнісною небезпекою життя людини у сучасній
дійсності є появи розгубленості, світоглядної кризи та переоцінки
поведінкових моделей, що привертає її увагу до традиційних
світоглядних систем – різноманітних форм релігій, серед яких особливе
місце посідає християнство. Людина наче поєднує життя в декількох
світах, включаючи світський та релігійний. І якщо, для початку
близькими вона може вважати людей, котрі оточують її, допомагають,
піклуються і направляють, то згодом відчуваючи певні хвилювання і
неприємні емоції від перебування з інших ми втикаємося в
філософський аспект проблеми і в кінцевому рахунку познайомившись
із релігією народжується внутрішній дисонанс в розумінні ближнього,
якого ми повинні любити всупереч неприємним емоціям які він у нас
може викликати. І так, як розуміння «ближнього» в певних випадках,
представляють деяку діаметральну протилежність, постає вкрай
актуальним
дослідження
можливості
чи
неможливості
взаємодоповнюваності та взаємозаміни феномену Іншого та Ближнього,
з метою узгодження питань релігійних та повсякденних.
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Мар’яна Коник
РЕПЛІКАЦІЯ ЯК ВАРІАНТ САМОРОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ
ЛЮДИНИ
В історії філософії проблема дослідження людини представлена
такими основними концепціями: трансцендентального суб’єкта (Р.
Декарт); інтенціональністю свідомості та символічними формами буття
(Е. Касирер, Е. Гуссерль); свідомістю як діалогу з Іншим, в тому числі й
безсвідомим (М. Бубер, М. Бахтін, фройдизм); людина як сукупність
суспільних відносин (марксизм); людина та обставини, в яких вона
вимушена розвиватись (Х. Ортега-і-Гассет); символічне тіло
(постстурктуралізм) тощо. І, на початку ХХІ століття, цілком слушним і
актуальним залишається питання: де і коли «Я»?
Саморозвиток людини – унікальний процес, який розпочинається
найперше із обернення людської особистості на себе, здійснення
внутрішньої «спроби стати людиною». Цей процес протікає у складних,
доволі часто суперечливих умовах сучасного світу. Відкритий доступ до
знань, досягнень культури, які накопичило людство впродовж історії відкриває неймовірні можливості для саморозвитку особистості. Проте,
паралельно із досягненнями глобальна цивілізація породила чимало
гострих проблем, які потребують вирішення. Вступ людини у «добу
бездомності» (М. Бубер), з одного боку, зумовлює зростання її свободи,
а з іншого – значно ускладнює, драматизує пошуки духовних основ
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свого вкорінення у світі, стимулює поширення різноманітних проявів
світосприйняття, мислення і відповідних форм поведінки. Існує низка
проблем, пов’язаних із саморозвитком особистості, що потребують
поглибленої філософської рефлексії в контексті врахування якісно
нових процесів у житті людини та соціуму, зокрема впровадження
новітніх біомедичних, інформаційних технологій, з якими пов’язується
реальна загроза зміни самої природи людини або ескапізм людини у
віртуальну реальність, світ ілюзій та симуляцій.
Розхристана сучасна людська особистість, втомилась бути «человеком» – «чолом віку» і сходить із історичної арени. Вона добровільно
погоджується на реплікацію (від англ. Replication – копіювання, від. лат.
Replication – відбиття, наприклад в образотворчому мистецтві – один
із способів утворення художньої форми, беручи за зразок твір, який
існував раніше) себе у щось інше, модифікацію себе. Трангуманістичні
проекти спрямовані на трансформацію людини у сильніші,
життєдіяльніші форми. Вектор внутрішньої активності особистості
(самопізнання, самоудосконалення, врешті самореалізації) змінюється
на зовнішній вплив на людину, що приводить до перетворення її на
об»єкт довільних експериментів та заміну чи зникнення. Сучасній
людині, здається, стало затісно у людських кордонах. Тут і нагодилися
різноманітні видові ототожнення з позиції
«пост-». Постлюдина – не
нова людина, це новий вид людини, а, отже – новий спосіб людей
говорити про свої тіла, сущі та видозмінені. Така людина, по-перше,
опиняється поза такою надзвичайно суттєвою рисою традиційної
людини як самість: постлюдині немає потреби шукати всередині себе
певний внутрішній епіцентр, оскільки її інтелектуальні процедури
будуть продуктом надскладних інформаційних та технологічних
конструювань.
Сучасна американська дослідниця К. Хейлз, аналізуючи питання як
ми стали постлюдством, розглядає три історії, які є між собою
взаємопов’язаними. В першій історії авторка досліджує інформацію, яка
на сьогодні є не залежною від матеріальних форм. Найважливішим
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наслідком дематеріалізації інформації стає зникнення контексту. Тобто
повідомлення необов’язково має бути зрозумілим, необов’язково мати
сенс. Друга історія вказує на конструювання кіборгів. Авторка ставить
перед собою цілу низку питань. Зокрема такі: чи впливає віртуалізація
соціальної реальності на досвід тіла? Чи віртуалізуючись ми втрачаємо
своє тіло? Якої загрози ми уникаємо у віртуальній реальності та якої
насолоди прагнемо? Роздуми на поставлені питання приводять К. Хейлз
до наступної відповіді: нинішнє модифіковане тіло можливе там, де
звужується межі «Я», зникає відчуття себе як суб’єкта. Маємо
величезний розрив між обмеженими біологічними можливостями
людського тіла і прогресуючими можливостями інформаційної
експансії людства. Поки що цей розрив осягнути ми не в змозі, а він тим
часом все зростає і все більше непокоїть. Третя історія присвячена
аналізу зникнення вільного суб’єкта в кібернетичному просторі і появі
постлюдини. В цій історії авторка також ставить цілу низку питань,
зокрема: як індивідуальність людини поступається глобальності
людського, чи втрата тілесної оболонки не може розглядатися як умова
суб’єктивності.
Серед нових умов сучасності актуалізується ідея «людинитворця» – окреслена ще в добу Відродження. Людина здатна чимало
створити, але чи може створити себе? Спроби як теоретичні, так і
практичні відомі в історії... З якою метою вона прагне «створити
людину»? І чи зможе «дарувати» свободу своєму творінню? Чи має
душу людина створена не Богом, а іншою людиною, штучно? Один з
варіантів роздумів над цими запитаннями знаходимо у фільмах «Той,
що біжить по лезу», (Рідлі Скота) та продовженні «Той, що біжить по
лезу 2049» (Дені Вільнова), де прослідковується прагнення людини
стати богом, але... богом, який карає своє створіння , яке вийшло з
покори. Але у такому випадку мова йде богоуподібнення, а
ідолоуподібнення людини.
Репліканти – це організми, які створені завдяки генній інженерії,
зовнішньо схожі із людьми. Головна відмінність – це
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наявість/відсутність душі, власних спогадів (реплікантам нав’язують
готові сценарії відповідно до їхньої місії). Змінивши спогади, можна
змінити параметри, які інтерпретуються як особисті. В сюжеті фільму
розмита межа між людьми і реплікантами. Цей художній прийом
породжує фундаментальне питання: що означає бути людиною?
При тотальних трансформаціях особистості у сучасності під
загрозою опиняються такі характеристики людини, в яких вона
виступає як єдине ціле, які виражають спосіб буття людини,
екзистенційні предикати (в термінах Гайдеґґера), любов, естетичні
сприйняття і прояви релігійної сфери, культура переживання, духовна
культура... саме ті феномени, в яких виражається квінтессенція
людського як такого.
Чи є вихід з ситуації, яку М. Фуко завершає словами: «Можна
бути впевненим – людина зникне, як зникає обличчя, накреслене на
прибережному піску» [3, с. 404]? І чи може існувати світ без людини –
не виконавця, не споживача, не фактору, не ресурсу, а творчої людини?
А якщо може, то який кінець очікує людство, котре вже не боїться
Страшного суду, а хоче стати в чергу на клонування? І чи зможе «третя
природа» стати тим новим середовищем, де все ж таки з’являється
«новий Адам»?
Вважаю, що подолання антропологічного «тренду» до
постлюдини можливе лише антропологічними засобами, діями на
антропологічному рівні. Наприклад, одним із варіантів є
протиставлення зникненню – утвердження присутності Людини: коли
людина бере на себе місію присутності, усвідомлюючи себе, як того,
хто невід’ємно присутній у реальності, як «буття, яке присутнє»
(Гайдеґґер).
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Орест Багрій
ЕСТЕТИЧНИЙ СМАК У ФІЛОСОФІЇ І. КАНТА: В
ПОШУКАХ ВСЕЗАГАЛЬНОЇ ПІДСТАВИ ЧУТТЄВОСТІ
17 та 18 століття постали найбільш плідними для
дослідження поняття естетичного смаку. В межах розвитку
дослідження цього поняття, значною кількістю філософів воно
розглядалося або як опосередковане соціальними або етичними
характеристиками, або ж взагалі, як характеристика, яка була
вродженою та могла використовуватися лише обмеженою кількістю
людей (такі погляди, зокрема, відображені у елітарних естетичних
концепціях Ф. Вольтера, Н. Буало, Б. Грасіана та Б. Фейхо-іМонтенегрі та Е. Шефтсбері). Творчість І. Канта, в цьому контексті
є цінною спробою виокремити власне естетичне судження, яке не
було б якимось чином опосередкованим соціальними чи етичними
характеристиками, і, таким чином, знайти засади естетичного,
краси, прекрасного та їх сприйняття засновані на самій людині.
Логіку цього обґрунтування пропонуємо нижче.
У естетичних поглядах І. Канта, представлених, здебільшого
в «Критиці здатності судження», серед іншого, здійснений аналіз
естетичного смаку, який розглядається як телеологічна здатність
судження, яка входить, разом із естетичною здатністю судження, до
рефлективної здатності судження. Рефлективна здатність судження,
в свою чергу, відрізняється від визначаючої на основі порівняння
механізму дії: у визначаючій здатності судження, якою керується
теоретичний розум, особливе підводиться під всезагальне, а у
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рефлективній, визначення всезагального здійснюється через
особливе [див.: 5].
В межах такого поділу (на визначаючу і рефлективну) існує
підподіл рефлективного судження на естетичне на телеологічне.
Естетичне судження, це судження, підставою для якого є почуття,
яке викликано грою уяви та розсудку, в результаті чого виникає
почуття задоволення та незадоволення [див.: 5].
В межах праці І. Канта здійснюється більш детальна
характеризація судження смаку, відповідно до характерних для
аналізу філософа категорій
якості, кількості, відношення та
модальності [цит. за: 1]:
1.
Якісне визначення, або незацікавленість: «Смак є
здатністю судити про предмет, чи спосіб його представленості,
через виявлення того, подобається він нам, чи ні, без всілякої
зацікавленості. Предмет, який подобається нам таким чином, є
прекрасним».
2.
Кількісне
визначення,
або
універсальність:
«Прекрасним є те, що без понять представляється як предмет
всезагальної прихильності».
3.
Визначення відношення, або телеологія: «Краса є
формою доцільності предмету, яка сприймається у ньому без
уявлення про ціль».
4.
Визначення модальності, або необхідність: «Прекрасне
те, що без поняття визнається предметом, щодо якого прихильність
є необхідною».
Якщо естетична здатність судження є суб’єктивною, а, отже,
стосується сприйняття предмету а не характеристик предмету, то
необхідною також постає певна спільна апріорна підстава, для
такого судження, яка дозволяє забезпечувати йому всезагальний
характер. Для вирішення цієї проблеми Кант використовує поняття
«Gemeinsinn», деякої «загальної чуттєвості», яка існує як чисте
судження смаку та як всезагальний принцип безпонятійного
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відчуття, який дозволяє нашій оцінці претендувати на
всезагальність. Аргументація щодо існування такого принципу
здійснюється шляхом вказування на те, що естетичний досвід
володіє властивістю повідомлення про свій досвід, яка є
універсальною, і поширюється на всілякі душевні переживання.
Така здатність постійно дозволяє нам передчувати можливість
емпатії, внаслідок того, що ми припускаємо, що той, кому ми
адресуємо той чи інший вияв душевного стану чи естетичного
переживання володіє схожою чуттєвістю, або, навіть при
відсутності таких же переживань у власному досвіді, може відчути
на основі деяких загальних принципів про що йде мова. В межах
естетичного судження, таким універсальним принципом постає
доцільнісність нашого мислення, яка тут набуває форми доцільності
без цілі, внаслідок трансцендентного характеру цілі [див.:5].
Розкриваючи саму логіку смаку, Кант веде мову про гру
розсудку
та
уяви,
які
в
процесі
гри
здійснюють
взаємообумовлюваний вплив — розсудок підштовхує до
використання уяви, яка, в процесі актуалізації стимулює процес
розсудкового мислення. Така гра, відповідно до доцільнісного
характеру нашого мислення, через аналіз «доцільностей без цілі»,
та здатність до вільного здійснення розумової діяльності, викликає
в нас задоволення, яке може бути повідомленим, хоча і не
окресленим чітко в поняттях. Така здатність мислення є зв’язуючою
ланкою між незацікавленою природою та нашою ментальною
свободою. За аналогією до розгляду етичної проблематики, така
здатність повинна бути певною мірою пов’язаною з надчуттєвим,
внаслідок чого вона може забезпечувати зв’язок між теоретичним та
практичним розумом [див.: 5].
На думку В. Біблера, в межах дослідницького проекту Канта
«Критика здатності судження» якраз і виступає як праця, метою якої
є не просто здійснити аналіз сфери естетичного чи відношення до
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естетичного, а побудова зв’язуючої ланки між теоретичним і
практичним розумом [див.: 2].
Врешті-решт, в кінці першої частини розділу «діалектика
естетичної здатності судження», формується антиномія смаку, яка
явним чином схоплює одну з основних проблем як і щодо проблеми
смаку, так і у сфері естетики в цілому [цит. за: 1, с. 62-63]:.
Теза антиномії: «Судження смаку не засноване на поняттях,
бо в протилежному випадку про нього можна було б дискутувати
шляхом приведення доказів».
Антитеза антиномії: «Судження смаку засноване на поняттях,
бо в протилежному випадку про смаки, не дивлячись на їх
розрізнення, не можна було б навіть сперечатися».
Рішення І. Канта процитуємо: «Всяка протилежність
відпадає, якщо я стверджую: судження смаку засноване на понятті
(про основи суб’єктивної доцільності природи взагалі для здатності
судження), із якого, однак, не можна отримати ніяких знань про
об’єкт, адже саме по собі воно невизначене та непридатне для
пізнання; і, тим не менш, за посередництвом цього поняття,
судження смаку отримує значущість для кожного (для кожного,
щоправда, як одиничне судження, яке безпосередньо супутнє
спогляданню), так як його визначаюча основа знаходиться,
можливо, в понятті того, що можна було б розглядати як
надчуттєвий субстрат людства... Єдиною ключем до розгадки цієї,
прихованої від нас навіть в своїх витоках, здатності може бути
суб’єктивний принцип, а саме невизначена ідея надчуттєвого в нас,
— інакше його визначити ніякими засобами не є можливо» [5, с.
214-215].
Складно визнати таке вирішення антиномії таким, яке явним
чином дозволяє нам дискутувати про мистецтво, але засіб та логіка
такого дискутування, внаслідок оперування виключно поняттями,
які не можуть нічого сказати про об’єкт, доволі складно.
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В другій частині аналізується телеологічний принцип. Цей
аналіз здійснюється через формування антиномії, яка окреслена
наступним чином:
Теза: «Всяке виникнення матеріальних речей і їх форм слід
розглядати як можливе тільки з механічних законів» [5, c. 281]
Антитеза: «Деякі продукти матеріальної природи неможливо
розглядати як можливі тільки завдяки механічним законам (бо
судження про них передбачає зовсім інший закон каузальності, а
саме закон кінцевих причин)» [5, c. 282]. Наприклад таким є
існування живих організмів, які змушують нас мислити їх з
припущенням доцільності їх існування.
Вирішення цієї антиномії неможливе через аналіз таких
кінцевих причин, бо точка зору Бога та неживої матерії не є нам
даними, але ми можемо примислити дещо.
Вирішенням цієї антиномії, відповідно, є наступне судження:
«Поняття речі як цілі природи самої по собі не є, відповідно,
конструктивним поняттям розсудку чи розуму, але може бути
регулятивним принципом для рефлектуючої здатності судження,
щоб, по аналогії з нашою цільовою каузальністю, спрямовувати
дослідження такого роду предметів» [5, с. 283].
Іншим наслідком такого підходу є судження, відповідно до
якого природа є прекрасною, коли вона схожа на мистецтво, а
мистецтво може бути названим прекрасним тільки тоді, коли ми
усвідомлюємо, що воно мистецтво, але, разом з тим, видається нам
природою [див.: 5]. Такий наслідок видається нам надзвичайно
важливим, бо фундує здатність відношення до всього з естетичної
точки зору, будь то природа чи дещо штучне.
Значним досягненням естетики І. Канта, поза вищевказаним,
є той факт, що філософ намагається виокремити власне естетичне
судження, яке не було б якимось чином опосередкованим
соціальними чи етичними характеристиками. Деякі його критики
відзначають те, що задля такого очищення Кант побудував
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фактично формалістську та суб’єктивістську естетику, де краса
визначається виключно як формальна суб’єктивна доцільність, що з
одного боку, дозволяє явним чином відділити його естетику від
гедоністичної естетики, проте не надає ніякого явного способу
осмислити логіку функціонування дискурсу щодо мистецтва,
зважаючи на те, що єдиним ідеалом, у випадку таких суджень,
виступає деяка людина [див.: 6].
Свої дослідження І. Кант продовжив у «Антропології в
прагматичному відношенні», де смак все так же вважався здатністю
отримувати задоволення через творчість уяви, але тут судження
смаку розглядаються в соціальному аспекті, як деякі нормативні
судження, які дозволяють легітимізувати приємне. Зважаючи на цю
легітимізуючу функцію, яка, як свідчить історія, часто могла
служити задля виправдання естетичних поглядів одиних людей та
дискримінації інших, Кант в цілому вказує на негативний характер
смаку, а позитивний характер отримує геній, який постає фігурою,
яка починає здійматися над правилами смаку та диктувати їх по
своєму [див.: 3, 4].
Підсумовуючи, варто сказати що саме у філософії І. Канта 1)
стверджується та доводиться універсальний характер естетичного
сприйняття, що забезпечується можливістю телеологічного аналізу
як доцільності без цілі, що слідує із вирішення другої антиномії
філософа та 2) доводиться можливість оволодіння одиничного
судження естетичною значущістю, що випливає із вирішення
першої автономії. Загальна підстава для чуттєвості обґрунтовується
через поняття «Gemeinsinn» як така підстава, яка дозволяє
забезпечити спільну логіку чуттєвості сприймача мистецтва.
В цьому контексті, його творчість досліджує всезагальну для
людей логіку естетичного сприйняття та переживання, яку, на нашу
думку, можна назвати “людяною”, зважаючи на те, що вона, на
відміну від інших концепцій 17-18 століття, дозволяє 1)
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охарактеризувати сприйняття кожного та 2) не є залежною від
соціальних та етичних передумов.
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