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ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ. 
 

УДК 111.852 
 

Гейко С. М., Національний університет біоресурсів та природокористування 
України (Київ) 

 
КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНА ВИЗНАЧЕНІСТЬ ІРОНІЇ У СУЧАСНІЙ ФІЛОСОФІЇ 

 
Автор статті досліджує культурно-історичну сутність іронії у сучасній філософії. 

Аргументується значення ірраціоналістичних пошуків філософського дискурсу доби Мо-
дернізму в процесі експлікації поняття «іронія». Обґрунтована можливість здійснення 
терапевтичної функції іронії на тлі постмодерністського стилю філософування. 

Ключові слова: іронія, логоцентризм, Модернізм, Постмодернізм. 
 
Гейко С. Н., Национальный университет биоресурсов и природоиспользования 

Украины (Киев) 
 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ИРОНИИ В СОВРЕМЕННОЙ 
ФИЛОСОФИИ 

 
Автор статьи исследует культурно-историческую сущность иронии в современной 

философии. Аргументируется значение иррациональных поисков философского дискурса 
Модернизма в процессе экспликации понятия «ирония». Обосновывается возможность 
осуществления терапевтической функции иронии в постмодернистском стиле философ-
ствования. 

Ключевые слова: ирония, логоцентризм, Модернизм, Постмодернизм. 
 

Geiko S. M., National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (Kiev) 

CULTURAL AND HISTORICAL ESSENCE OF IRONY IN MODERN PHILOSOPHY 
 

The author of article researches the cultural and historical essence of irony in the modern 
philosophy. The role of irrational searches of philosophical discourse of modernism in the proc-
ess of «irony» term explication is argumented. The possibility of «irony» therapeutical function 
execution in post modernistic style of philosophical research is proved.  

Keywords: irony, logocentrism, Modernism, Postmodernism 
 
Філософське вивчення іронії обумовлене 

трансформацією культурної парадигми, що 
відбувається у новому тисячолітті. Тради-
ційні філософські категорії відкривають 
нові ракурси соціокультурного буття лю-
дини і привертають увагу дослідників до 
понять, які раніше займали маргінальне по-
ложення у класичній філософії. 

Культурно-історична сутність іронії по-
стає в різних історико-філософських кон-

текстах, починаючи від античності і до 
постмодернізму. Кожна епоха привносила 
свої нюанси в зміст зазначеного поняття, 
але в жодній філософській системі вона не 
могло претендувати на провідну роль. Тому 
остаточного визначення поняття іронії не 
набуло в жодній з філософських систем, а 
перспективи його розвитку та вивчення за-
лишаються відкритими. 

На сьогодні найбільш вивченими у фі-
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лософії є такі аспекти іронії, як-от історич-
ний (О. Лосєв, В. Шестаков, П. Гайденко, 
Т. Гайдукова, Р. Габітова), функціональний 
у сенсі домінанти художнього напрямку 
(М. Берковський, В. Ванслов, І. Славов), 
досліджено роль іронії в художньому мето-
ді (М. Берковський, М. Бахтін), у структурі 
комічного (Ю. Борєв, Б. Дземідок, І. Пасі, 
В. Пропп), вивчено ціннісний та психологі-
чний аспекти іронії (А. Вереш, 
Е. Кіршбаум, В. Півоєв). 

Попри існування значного масиву літе-
ратури, в якій більшою чи меншою мірою 
висвітлюються різні аспекти обраної про-
блеми, все ж стан її наукового осмислення 
не можна визначити достатнім. І не лише 
тому, що поняття іронії не було у вітчизня-
ній теоретичній думці окремим предметом 
вивчення, а й через те, що ряд вузлових 
моментів осмислюваного феномену зали-
шається поза увагою дослідників. 

Метою дослідження є культурно-
історична сутність іронії у сучасній філосо-
фії. Реалізація поставленої мети зумовила не-
обхідність обґрунтувати закономірність ви-
никнення модерністсь-кого іронізму у проце-
сі заперечення класичного ідеалу раціональ-
ності, а також простежити релятивістський 
вплив постмодерністської культури на про-
блему філософського розуміння іронії. 

Сучасна філософія характеризується 
наявністю великої кількості різноманітних 
напрямків та течій зі своїми специфічними 
ідеями, принципами, підходами до реалій 
життя. Традиційно, початком сучасного 
етапу вважають кін. XIX ст., коли з’явилися 
некласичні форми філософування, що стали 
провідними в Європі на поч. XX ст. Настає 
етап Модернізму – радикального і безкомп-
ромісного розриву з традиційним і класич-
ним. Висувається принцип тісного зв’язку з 
індивідом, його відчуттями, настроями, пе-
реживаннями, з невтішною і безвихідною 
трагічністю його існування. Увага зосере-
джується на сферах історії та культури, на-

вколо проблем сенсу та долі людського 
буття. У даному дослідженні Модернізм 
розуміється як загальнокультурна течія 
(ідеологія) кін. ХІХ –поч. ХХ ст., орієнто-
вана на сучасність, тобто визнає пріоритет 
сучасного над традиційним.  

Тому всі трактування іронії у філософ-
ських концепціях другої половини XIX ст. 
не виходять за межі її романтичного розу-
міння. Більше того, всі дослідники втрача-
ють цілісний, синтетичний підхід до іронії, 
властивий романтикам, і вирізняють у ній 
тільки той чи інший момент. Песимізм і во-
люнтаризм обумовлюють зміну іронічного 
бачення на основі ірраціонального закону 
буття і диференціацію романтичної іронії. 
Формується трагічна іронія – об’єктивний 
хід речей, в якому індивід стає жертвою об-
ставин або іграшкою фатальної пристрасті. 
Його розумні наміри фатально приречені, а 
прагнення до сенсу запевне зазнає краху. 
Трагічна іронія припускає конфлікт між 
людиною з її сподіваннями і прагненнями 
та темною, непохитною долею, жертвою 
якої вона стає. 

Момент невідання, фатальності стає 
вихідним у песимістичній доктрині Арту-
ра Шопенгауера, що дала початок трагічній 
іронії Модернізму. Невідання та фаталь-
ність в його доктрині виникають не з по-
треби і не через трагічну випадковість, а 
через принципову відсутність закономірно-
сті волі, що ірраціонально діє. XIX ст. уве-
ло чимало найменувань для цієї іронії – 
іронія долі, життя, іронія подій тощо. Але 
найпоширенішим у філософії став термін 
«метафізична іронія». Відмінність цього 
типу іронії від античної іронії долі полягає 
в тому, що життєва фатальність виявляєть-
ся через свідомість індивіда, а отже, її сут-
ність становить не драматична колізія дій, а 
страждання і помилкові форми цінностей і 
норм. 

За умов загальної «безглуздості» буття 
постає питання про подолання власної долі, 
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про досягнення свободи і сенсу всупереч 
життєвій фатальності. Воно вирішується за 
допомогою вольового зусилля, для якого 
обирається вже відомий інструмент – іро-
нія, що підносить людину над світом. У 
А. Шопенгауера, який не зазнав безпосред-
нього впливу романтиків, інструмент іронії 
повною мірою не використовується і тлу-
мачиться як незавершена іронія песимізму. 

Своє обґрунтування естетиці занепаду 
культури дав Фрідріх Ніцше. Він постулює 
трагедію цієї культури, називаючи себе 
трагічним мислителем. Ф. Ніцше доводить, 
що смішне – зворотній бік трагічного, його 
вічне перетворення. Єдність несумірного 
спричиняє іронію буття. 

У його трактуванні іронія є виявом «іс-
торичної хвороби», тобто безсилля й страху 
сучасної цивілізованої людини перед май-
бутнім. Позбавлена творчих, пластичних 
сил, ця людина повинна приховувати своє 
безсилля під маскою освіченої людини – 
поета, вченого, політика. Цей духовний 
стан історично хворої людини філософ на-
зиває іронією. На думку Ф. Ніцше, історич-
но-хворобливий настрій сучасної людини 
межує з песимізмом і цинізмом, страхом 
перед майбутнім. Отже, у Ф. Ніцше іронія 
стає не ознакою естетичного й інтелектуа-
льного вдосконалення особистості, а й си-
нонімом страху й розпачу. 

Поняття «іронія» стало вихідною пози-
цією критики класичного стилю культури. 
Таку тенденцію можна також спостерігати 
у працях Людвіга Вітґен-штайна. Він роз-
робив метод постановки та рішення філо-
софських проблем, уміння оголювати, ви-
являти їх справжню – не ілюзорну – суть, 
джерела. Як одне із конкретних втілень ме-
тодологічних настанов можна відзначити 
використання ним методу іронії. 

Відомо, що у класичній філософській 
традиції іронія була покликана навіювати 
недовіру до мінливих забобонів та пересіч-
них думок; розкривати обмежений характер 

знання, що має людина; показувати, що іс-
тинне знання можливе і доступне кожному 
– важливо лише вибрати вірний шлях до 
його досягнення. У Л. Вітґенштайна іронія 
покликана сприяти досягненню не «істин-
ного знання», а «істинної конкретності», 
репрезентованої у функціональних струк-
турах мови, і справа митця – побачити вже 
існуючу в бутті гармонію слова і діла (до-
сягнення повної ясності) – всупереч схиль-
ності мистецького і буденного мислення 
по-різному цю гармонію руйнувати. 

Іронія, таким чином, виявляється не ме-
тодом теоретичного дослідження, а інстру-
ментом мистецької практики. Митець, що 
практикує – це спостерігач-експеримента-
тор. Іронія дає йому можливість піднімати-
ся над будь-яким способом дослідження 
реальності, тобто фактично є універсаль-
ним засобом у боротьбі з догматизмом. 

Концепція іспанського філософа Хосе 
Ортеґи-і-Ґассета спрямована на осягнення 
проблем існування людської індиві-
дуальності, структур її свідомості, «життє-
вого розуму», культури та мистецтва. Він 
пов’язує іронію з тими процесами, які, на 
його думку, відбуваються в «новому» су-
часному мистецтві. «Сучасне натхнення – 
як це не дивно – незмінно іронічне. Жарті-
вливість може мати різну тональність: мо-
же ставати грубою й доходити до відвертої 
клоунади, може бути легким іронічним 
підморгуванням; але вона завжди присут-
ня» [7, с. 267]. Сучасне мистецтво стає, на 
думку Х. Ортеґи-і-Ґассета, все більше й бі-
льше насмішкуватим й іронічним. Іронія 
стає формою існування мистецтва, бо в ній 
за допомогою насмішки над самим собою 
знятий весь «людський» зміст.  

Таким чином, Ортеґа-і-Ґассет своєю по-
зицією пояснює той факт, що мистецтво в 
умовах ХХ ст. продовжує бути мистецтвом, 
його самоіронією, в рамках якої його запере-
чення є його самозбереженням й тріумфом. 

Нове, своєрідне розуміння іронії нале-
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жить й Томасу Манну. У своїх теоретичних 
і художньо-критичних статтях він витлума-
чував іронію як різновид естетичного 
принципу, який дозволяє сучасному митцю 
зберігати об’єктивну, критичну позицію 
стосовно дійсності. 

Згідно з Т. Манном, іронія є символом 
об’єктивного, епічного початку в мис-
тецтві. Епічне мистецтво «зберігає дистан-
цію відносно всіх речей, воно володіє цією 
дистанцією за самою своєю природою, во-
но царює над ними й з усмішкою споглядає 
на них з висоти, хоча водночас затягує в 
них, вплітає в них тих, що слухають або 
читають. Мистецтво епосу – «аполлонівсь-
ке» мистецтво, якщо скористатися термі-
ном естетики, адже Аполлон – це бог дали-
чини, бог дистанції, об’єктивності, бог іро-
нії. Об’єктивність – це іронія й дух епічно-
го мистецтва – дух іронії» [6, с. 277]. 
Т. Манн свідомо протиставляє це своє ро-
зуміння іронії романтичній сваволі й рома-
нтичній суб’єктивності. 

Т. Манн зближує іронію з демократич-
ним розумінням сучасної людини, з про-
блемами гуманізму. В нього іронія – засіб 
відтворення гуманістичної цілісності лю-
дини, засіб виключення крайнощів у розу-
мінні людини. «Іронія, – пише письменник, 
– є пафосом середини; вона є інтелектуаль-
ною обмовкою, яка грається між контрас-
тами й не поспішає ставати на чийсь бік й 
прийняти рішення: бо вона сповнена пе-
редчуттям, що у великих питаннях, де 
справа стосується людини, будь-яке рішен-
ня може виявитися передчасним і не само-
достатнім і що не рішення є метою, а гар-
монія, яка, оскільки йдеться про вічні супе-
речності, можливо, лежить десь у вічності, 
але яку вже несе в собі пустотлива обмовка 
на ім’я “Іронія”» [6, с. 603–604]. 

Отже, при такому розумінні іронія стає 
засобом руйнування сталих метафізичних 
систем, інструментом, який має не логіч-
ний, цілераціональний характер, а естетич-

ний. Вона створює і заповнює собою дис-
танцію від логоцентричних настанов кла-
сичного раціоналізму.  

Постмодернізм – це багатоманітне тео-
ретичне поле духовного розвитку в само-
свідомості західної цивілізації. Виступаючи 
багатоманітною духовною тенденцією в 
культурі, він маніфестує себе не як послі-
довник та спадкоємець Модернізму, а як 
емансипатор свідомості цивілізації від іде-
алів-ідолів минулої епохи, що гальмували 
та обмежували багатовіковий процес само-
реалізації особистості. Постмодерністська 
стратегія емансипації від будь-яких обме-
жень характеризується тим, що ідеали та 
досягнення попередньої епохи, які виходи-
ли з абсолютизації людської суб’єктив-
ності, стали лише часткою рухливої струк-
тури постмодерністського тексту. 

Завоювавши життєвий простір у майже 
всіх сферах культурної самореалізації лю-
дини, Постмодернізм реорганізує стосунки 
людини та абсолюту у специфічних умовах 
плюральності та неоднозначності, забарв-
леної несерйозністю. Мінливі відношення 
(моно-, тео-, полі-, а-, серйозність, іронія) 
розхитують уявлення про абсолют, роблять 
стосунки з ними максимально індивідуалі-
зованими. Тож, феномен іронії набуває у 
Постмодернізмі особливого статусу. 

Символом постмодерністської іронії (як і 
культурної парадигми Постмодернізму в ці-
лому) є лапки, що задають багатошарову 
глибину прочитання тексту. Умберто Еко 
порівнює культурну ситуацію Постмодерні-
зму з ситуацією освідчення в коханні витон-
ченого інтелектуала освіченій дамі: «Він 
знає, що не може сказати “Я без тями тебе 
кохаю”, тому що він знає, що вона знає (і во-
на знає, що він знає), що це вже написав Ліа-
ла. І все ж вихід є. Він може сказати: “Як ска-
зав би Ліала, я без тями тебе кохаю”. Ось так, 
обійшовши удавану невинність і чітко сказа-
вши, що невинної розмови більше не вийде, 
він водночас сказав дамі все, що хотів, що 
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кохає її й що кохає в часи втраченої цнотли-
вості. Якщо дама підтримає гру, він зрозуміє 
це як освідчення в коханні. Обидва прийма-
ють виклик минулого, вже кимсь сказаного, 
чого вже не можна знищити. Обидва будуть 
свідомо й із задоволенням грати в іронію. 
Але обидва зможуть ще раз поговорити про 
любов» [10, с. 102]. 

Отже, ставляться лапки реально або 
мають на увазі автора, впізнає чи ні читач 
джерело, що цитується, наскільки зрозуміє 
він іронію автора та як вибудує своє іроні-
чне ставлення до тексту, – все це задає без-
межну свободу «мовних ігор» (Ж.-
Ф. Ліотар) у полі культурних смислів. Міс-
це оригінального твору займає конструкція. 
Ця тенденція простежується у дослідниць-
ких працях Ролана Барта. 

Бартівський код не має суттєвого відношен-
ня до лінгво-семіотичного вживання цього тер-
міна. Його «код» – це «простір цитацій», діапа-
зон, у якому розміщуються найрізноманітніші 
«голоси», які переплітаються у Тексті: «Те, що 
ми називаємо тут кодом, – це не реєстр і не пара-
дигма, яку слід реконструювати будь-якою ці-
ною; код – це перспектива множинності циту-
вань, міраж, зітканий із множинних структур; і 
одиниці, утворені цим кодом, – це ніщо інше, як 
відголоски чогось такого, що вже було читане, 
бачене, зроблене, пережите; код – це слід цього 
„вже”. Відсилаючи до вже написаного, іншими 
словами, до Книги (до книги культури, життя, 
життя як культури), він перетворює текст у ката-
лог цієї Книги» [1, с. 45]. 

Р. Барт зазначає далі, що сповіщаючись 
самим дискурсом, іронічний код наразі є 
нічим іншим, як експліцитним цитуванням 
«іншого»; «він завжди щось афішує й вже 
самим цим фактом руйнує полівалентність, 
якої можна було б очікувати від дискурсу, 
побудованого на принципі цитування». 
Адже полівалентний текст до кінця зберігає 
свою конститутивну двоякість лише у тому 
разі, якщо знищує межу між істиною і бре-
хнею, якщо не приписує своїх висловлю-

вань загальновизнаним авторитетам, якщо 
він підриває довіру до самої ідеї походжен-
ня, якщо він знищує будь-який голос, що 
намагається надати тексту єдність («органі-
чну»), одним словом, як порівнює філософ, 
«якщо він подібно безжальному шахраю, 
стирає ті лапки, які, як вважається за зако-
нами порядності, мають оточувати будь-яку 
цитату, й тим самим юридично розподіляє 
фрази між різними власниками, подібно 
земельним ділянкам. Причина у тому, – 
пише далі Р. Барт, – що полівалентність, 
яка викривається іронією, є одним зі спосо-
бів нехтування прав власності. Завдання 
полягає в тому, щоб подолати стіну, яка 
відділяє голос від письма, адже письмо від-
кидає будь-яку вказівку на власність, а от-
же, за самою своєю суттю, не може бути 
іронічним: принаймні, в його іронічності 
ніколи не можна бути впевненим» [1, с. 64]. 

Однак справжня глибина пост-модер-
ністської іронії відкривається на рівні її са-
мопародії. Так, Ігаб Гассан, вирізняючи 
іронію та пародію серед характеристик  
пост-модернізму, визначав самопародію як 
характерний засіб, за допомогою якого пись-
менник-постмодерніст намагається битися з 
«брехливою за своєю природою мовою», і, 
будучи «радикальним скептиком», визначає 
феноменальний світ безглуздим і позбавле-
ним усякої основи. А тому постмодерніст, 
пропонуючи нам імітацію роману його авто-
ром, який, у свою чергу, імітує роль автора, 
пародіює сам себе в акті пародії. 

Специфічна особливість постмо-
дерністської пародії одержала назву «пас-
тиш» (від італійського pasticcio – опера, 
складена з уривків інших опер, суміш, по-
пурі, стилізація). На перших етапах осмис-
лення практики Постмодернізму пастиш 
тлумачився або як специфічна форма паро-
дії, або як автопародія. Американський те-
оретик Ф. Джеймісон дав найбільш автори-
тетне визначення поняття «пастиш», охара-
ктеризувавши його як основний модус 

13



  ISSN 2227-7242.  Антропологічні виміри філософських досліджень. 2012. Вип. 2.  

© Гейко С. ʄ., 2012 
 

постмодерністського мистецтва. Оскільки 
пародія «стала неможливою» через втрату 
віри у «лінгвістичну норму», або норму ве-
рифікованого дискурсу, то на противагу їй 
пастиш виступає одночасно і як «зношу-
вання маски» (тобто у традиційній функції 
пародії), і як «нейтральна мімікрія, без при-
хованого мотиву пародії, без сатиричного 
імпульсу, без сміху, без цього відчуття чо-
гось нормального, що жевріє десь у глиби-
ні, у порівнянні з чим об’єкт наслідування 
постає вельми комічно. Пастиш – це біла 
іронія, яка втратила своє почуття гумору: 
пастиш співвідноситься з іронією так само, 
як одна цікава річ, сучасна іронічна прак-
тика, співвідноситься з тим, що Уейн Бут 
називає стійкими і комічними типами іро-
нії, скажімо, XVIII ст.» [4, с. 65]. 

Багато художніх творів постмо-дерніст-
ської стилістики відрізняються перш за все 
свідомою настановою на іронічне співстав-
лення різних літературних стилів, жанро-
вих форм і художніх течій. При цьому іро-
нічний модус пост-модерністського пасти-
шу, в першу чергу, визначається негатив-
ним пафосом, спрямованим проти ілюзіоні-
зму мас-медіа і масової культури. 

Ця стратегія також притаманна неолі-
бералістській концепції Ричарда Рорті. При 
характеристиці його концепції, як правило, 
вказують на розроблену ним специфічну 
спрямованість життєдіяльності, що визна-
чається як іронічна. Визначальною особли-
вістю іронічної позиції є те, що вона не 
прагне створити якийсь новий метод або 
обґрунтувати певну платформу. Він напо-
лягає на тому, що «теорія іронії – драбина, 
яку треба відкинути відразу, як тільки 
з’ясується, що саме привело наших попере-
дників до теоретизування» [8, с. 113]. У лі-
беральному іронізмі Р. Рорті іронія розумі-
ється в широкому соціокультурному кон-
тексті, виступаючи програмою «перепису 
лібералізму як надії»: культура в цілому 
може бути «поетизована» більше, ніж в 

освітянській надії, вона може бути «раціо-
налізована». 

Постмодерністську класифікацію істо-
ричних форм іронії розробляє французький 
філософ Жіль Дельоз. Першою такою фор-
мою є сократична іронія, яка має за мету 
відірвати індивідуальне від його безпосере-
днього існування; вийти за межі чуттєво-
конкретного назустріч Ідеї; встановити за-
кони мови у відповідності до ідеальної мо-
делі. Наступною є класична іронія, яка до-
сягає досконалості, коли її об’єктом стає не 
просто вся реальність, але зрештою і все 
можливе як вища вихідна індивідуальність. 
Третя фігура іронії – романтична, яка ґрун-
тується на скінченній синтетичній єдності 
особи, а не на аналітичній тотожності інди-
відуального, і визначається відповідністю Я 
і уявлення. Ж. Дельоз зазначає: «Це не про-
сто трансформація термінології, а перш за 
все зміна статусу особи як первісної і не-
скінченної реальності, що відкидає будь-
яку спробу субординації» [3, с. 169]. 

Оригінальністю вирізняється культуро-
логічний дискурс Жана Бодрійара. У його 
раціональному «дискурсі речей» (товарів) 
за зникненням ілюзії світу йде наповнення 
речей іронією. Вона стає універсальною 
формою розчарування, але також вивертом, 
за допомогою якого світ ховається поза ра-
дикальною ілюзією technicity. Ця метамор-
фоза має всесвітній і об’єктивний характер, 
а тому іронія – єдина духовна форма сучас-
ного світу, де функція об’єкта витіснила 
критичну функцію суб’єкта. Жертва дикта-
тури знакової вартості підпадає під «моно-
полію коду» (торгової марки). Відтепер 
об’єкти виявляють штучну й іронічну фун-
кцію: немає необхідності ви-кривати свого 
двійника. У процесі «тотальної семіотизації 
культури» сучасний світ поглинає свого 
двійника, водночас іронічна подвійність 
«проривається у кожній миті кожного фра-
гменту наших знаків, наших об’єктів, у без-
глуздості їх функції… Як показали Сюрре-
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алісти: речі самі беруться іронічно себе по-
яснювати. Вони без зусиль переконуються 
у власному значенні – все це частина їх 
очевидного упорядкування, все надто ви-
диме, надлишок, який за своєю суттю ство-
рює ефект пародії» [2]. 

Українські філософи В. Лук’янець та 
О. Соболь визначають постмодерністську 
іронію, як «спосіб, за допомогою якого 
постмодерністські мислителі прагнуть ви-
зволити філософію від претензій на самооб-
ґрунтування. Це відповідь пост-модерністів 
на питання: чи може мати остаточне обґру-
нтування «фінальний словник»? Вони пе-
реконані, що будь-яке остаточне обґрунту-
вання «фінального словника» неминуче ви-
явиться не більш змістовним, ніж обґрун-
тування наркотичної дії опіуму тим, що він 
змушує людей спати завдяки своїй снотво-
рній силі» [5, с. 309]. 

На думку іншого українського мисли-
теля Н. Хамітова, іронія стає пафосом 
Постмодернізму. Філософ тлумачить іро-
нію як здатність людини до комічного 
сприйняття пафосу у власній або чужій 
життєвій стратегії. Вона протистоїть пафо-
сові як осліпленню власними або чужими 
ідеями та чеснотами. «Іронія, – пише 
Н. Хамітов, – виникає як важлива складова 
культуротворчої діяльності, дозволяючи 
більш критично сприймати можливості 
особистості та спільноти. Руйнуючи прос-
тір пафосу, іронія створює нову, більш від-
криту реальність, проте, стаючи пафосом 
сама, призводить до руйнування творчих 
здібностей і до саморуйнування. Тому са-
моіронія виникає не тільки внаслідок об-
меження власного пафосу, але і власної 
іронії. Отже можна говорити про гармонію 
іронії та пафосу» [9, с. 80]. 

Доходячи підсумку варто сказати, що в 
сучасній філософії іронія втрачає свій руй-
нівний потенціал, стає терапевтичною про-
цедурою, глибинною цитатою, що презен-
тує інтертекстуальність культури. Іронія 

стає типом поведінки та ритмом повсяк-
денного життя. Культуралізація соціально-
го веде за собою політизацію іронічного. У 
Постмодернізмі вона стає універсальним 
кодом культури. Її пафосом пройняті полі-
тичні акції, промислове виробництво куль-
турної індустрії, постметафізичні обґрунту-
вання моралі, естетичні пошуки і стиль 
промови мас-медіа. Фігура іронії стає зна-
менням нашого часу: Хосе Ортеґа-і-Ґассет 
писав, що сучасну молоду людину не заці-
кавити віршем, картиною або музичним 
твором, не присмаченими дещицею іронії. 
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Визнання плюралістичної реальності доби постмодерну змінює й саме розуміння люд-
ської ідентичності: людське «Я» більше не є чимось єдиним і неподільним, а, навпаки, 
складається з різних, часто суперечливих, частин. Аналізу концепції ідентичності у про-
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Осознание плюралистической реальности эпохи постмодерна трансформирует и са-

мо понимание человеческой идентичности: человеческое «Я» больше не является чем-то 
единым и неделимым, а, наоборот, состоит из разных, часто противоречивых, частей. 
Анализу концепции идентичности в проблемном поле постмодерна и посвящена эта ста-
тья. 
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THE PROBLEM ОF HUMAN IDENTITY ІN POSTMODERN WORLD VIEW 
 

The awareness of the pluralistic reality of postmodern transforms the very understanding of 
human identity: the human self is no longer something unified and indivisible but is rather com-
posed of different, often conflicting, parts. This article is devoted to the analysis of the concept of 
identity in a problem field of postmodern.  

Keywords: identity, postmodern, pluralistic reality, consciousness and unconsciousness. 
 
Визнання плюралістичної реальності 

доби постмодерну ставить під сумнів пов-
ноту та абсолютну істинність будь-якої кар-
тини світу, представленої з однієї позиції. 
Розуміння того факту, що в цій реальності 
самовизначення людини є лише ймовірним, 

що поглинання речами і ситуаціями є ри-
сою сучасної масової психології, що люд-
ська свідомість сповнена штучними кліше, 
спонукає до перегляду концепції ідентич-
ності. 

Сприйняття світу сучасною людиною 
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зазнає кардинальних змін у бік множиннос-
ті, темпоральності і складності. Все частіше 
люди відчувають, що звичний світ порядку, 
усталеності поступається місцем світу хао-
тичному, непередбачуваному, існуючому за 
правилами, відомими лише йому самому, 
такій кантівській «речі-у-собі». Руйнуються 
колишні наукові теорії, ідеології, системи 
цінностей, що призводить до розуміння не-
однозначності, хиткості  людського існу-
вання і, саме через це, до розширення фун-
кціонального поля способів пояснення та 
освоєння дійсності. Для відновлення втра-
ченої онтологічної рівноваги людям необ-
хідно пристосувати свої «Я» до цього пара-
доксального світу.  

Проблема людської ідентичності, що не 
піддається простому формально-логічному 
аналізу, тривалий час виступає предметом 
дискусій. Представники класичної західно-
європейської філософії ототожнювали іден-
тичність людини з неперервністю її пам’яті; 
ідентичність була пов’язана з людською 
здатністю думати про себе як про «Я», що 
залишається тотожним самому собі в будь-
який час у будь-якому місці [21]. Картезі-
анський принцип «Cogito ergo sum» як ана-
літичне обґрунтування існування мислячо-
го суб’єкта, ментального «Я» був характер-
ним для західного суспільства аж до кінця 
XIX ст., доки З. Фрейд [12] не розщепив 
людське «Я» на певні складові, що конфлі-
ктують одне з одним: свідомість, передсві-
доме та позасвідоме. Починаючи зі своїх 
ранніх робіт, З. Фрейд підкреслював, що 
позасвідоме (включаючи передсвідоме) є 
центральним компонентом, який становить 
суть психіки людини, а свідомість – це ли-
ше певна надбудова, що базується і вирос-
тає зі сфери позасвідомого. 

В XX ст. Ж. Дерріда [4] запропонував 
нову концепцію ідентичності; такої іденти-
чності, яка не є стабільною або наперед ви-
значеною, але виступає непостійною, мін-
ливою, оскільки вона  породжена людським 

сприйняттям відмінностей між собою та 
іншими в певній системі. Навіть концепція 
власності базується на понятті безперерв-
ності та неподільності індивідуального 
«Я». Структуралісти та постструктуралісти 
стверджували, що ідеї та мова не належать 
нікому. Ж. Дерріда наполягав на тому, що 
структуралізм сприятиме зникненню при-
ватної власності, а Дж. Пассмор [10] довів 
це твердження до логічного висновку: пост-
структуралізм віщує смерть особистого 
«Я», що може бути пояснено як смерть 
єдиного, неподільного «Я».  

Представники сучасної філософії усві-
домлюють наявність великої кількості аль-
тернативних способів мислення, сприйнят-
тя світу та самовизначення людини в ньо-
му. Саме це усвідомлення надає можливос-
ті визнавати і досліджувати «альтернативні 
реальності». Таке розширення свідомості 
змінює й саме розуміння людської ідентич-
ності: людське «Я» більше не є чимось 
єдиним і неподільним, а, навпаки, склада-
ється з різних, часто суперечливих, частин. 

Метою даної статті є аналіз концепції 
людської ідентичності у просторі постмо-
дерної картини світу.  

Нова картина світу сьогодні виростає із 
старої. У розумінні Всесвіту панує синкре-
тизм; у ньому неможливо відділити людину 
від природи, матерію від свідомості, 
суб’єкт від об’єкта. На думку Ф. Капри [7], 
світ – це єдине ціле, яке складається не з 
речей, а з процесів. Об'єктивне пізнання 
неможливо, тому що спостерігач впливає 
на процес спостереження. У Всесвіті все рі-
вноцінно: не існує нічого фундаментально-
го і другорядного.  На основі голографічної 
парадигми К. Прібрам [11] запропонував 
"хвильову теорію реальності", згідно з 
якою мозок конструює картину нашого 
"конкретного" світу, інтерпретуючи випро-
мінювання іншого, первинного рівня реаль-
ності, що існує поза простором і часом. 
Д. Бом [18] вважав, що на "згорнутому", 
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"доквантовому", недоступному спостере-
женню рівні реальності світ втрачає всі 
властивості, якими людський мозок його 
наділив. За таких умов поняття «матеріаль-
не-ідеальне», "далі-ближче", "минуле-
майбутнє" не мають сенсу. Концепцію єди-
ного Всесвіту також розвинено в теорії 
морфогенетичного (морфічного) поля 
Р. Шелдрейка [16, 17]. Все існуюче еволю-
ціонує і допомагає в цьому одне одному. 
Р. Шелдрейк стверджує, що цілісним світ 
робить ще не виявлене наукою поле, яке 
об'єднує Всесвіт у єдиний інформаційний 
простір. Модель Дж. Уілера [24] передба-
чає, що основою всіх предметів або явищ 
фізичного світу є нематеріальне джерело, а 
те, що люди визнають як реальність, ство-
рено ними самими в процесі вимірювання, 
тобто всі фізичні сутності є інформаційно-
теоретичними, а Всесвіт вимагає нашої 
участі в їх проявленні. Таким чином, кожен 
створює свою картину світу з безмежної кі-
лькості окремих фактів, а звична реальність 
постає як плід колективного уявлення або 
угоди. 

Отже, не є можливим зрозуміти світ до 
кінця, і ця неможливість розуміння компен-
сується бінарною додатковістю точок зору 
на світ. Саме в цьому полягає суть культу-
рологічної концепції Ю. Лотмана, в цьому 
ж філософська суть принципу додатковості 
Н. Бора та співвідношення невизначеностей 
В. Гейзенберга. На думку Ю. Лотмана, те, 
що ми називаємо природою, є штучною 
конструкцією, це так звана «антикультура», 
а не те, що було до виникнення культури. 
Істинна природа взагалі недоступна пізнан-
ню, оскільки вона континуальна, безперер-
вна, тоді як культура завжди дискретна. В 
процесі пізнання  ми виділяємо об'єкт із 
єдиного потоку буття, виводячи його зі 
сфери природи в сферу культури. З цього 
випливає необхідність примирення недиск-
ретності буття з дискретністю свідомості 
[9]. Я. Хінтікка зазначає, що всі наші ви-

словлювання про навколишній світ скла-
даються із понять, створених самими лю-
дьми. Знання реальності принципово не 
може бути відокремлене від способу її по-
нятійного осягнення [13]. 

З такою хаотичною, невизначеною кар-
тиною світу людство стикається не вперше. 
Двоїстість і намагання її подолання прони-
зують всю історію від традиційних архаїч-
них культур до сучасних цивілізованих су-
спільств. З вимогою відмови від догматиз-
му, жорсткого монологізму, пояснення сві-
ту за допомогою бінарних опозицій висту-
пили такі мислителі як М. Фуко, 
Ж. Дерріда, Р. Барт, У. Еко, Ж. Дельоз, 
Ж. Ліотар. Як вважав Ж. Дерріда, філософ-
ствування часто виникає через необхідність 
непримиренної боротьби з бінарними опо-
зиціями, оскільки  бінарне сприйняття світу 
є нашим суб'єктивним бажанням звести цей 
світ до зрозумілої схеми. Ідея деконструкції 
[5], доповнена критикою логоцентризму, 
дійсно видається принципово новим підхо-
дом до аналізу культурного бутя. Ж. Дельоз 
[2, 3] закликав до руйнування понять, оскі-
льки вони неспроможні описати речі по той 
бік антропологічних предикатів, а тільки 
маніпулюють свідомістю. Світ, до якого 
треба прорватися, є ніщо, небуття. Це світ 
рівноправних і рівноцінних можливостей, 
де відсутні будь-які оцінки, кліше, стерео-
типи. У цьому світі людина шукає реаль-
ність безвідносно до правил, норм, понять, 
концепцій. Тут поєднуються такі протиле-
жності як матеріальне-ідеальне, детермі-
нізм-індетермінізм, скінченність-нескін-
ченність, необхідність-випадковість, які є 
штучною конструкцією людського розуму. 

Філософія постмодерну піддає сумніву 
усталеність світу і культури, оскільки все, з 
чим має справу людина, по суті є ілюзією. 
Некласична онтологія постмодерну 
пов’язана з оперуванням відкритими дина-
мічними системами, які неможливо описа-
ти за допомогою понять, що базуються на 
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моделі бінарних опозицій. Постмодерністи 
звертаються до хаотичної, алогічної сутно-
сті світу, яку можна пізнати лише в резуль-
таті емпатичного зв’язку з багатоманітним 
світом людей і культур. 

Одним з ключових понять постмодер-
ну, фіксуючих феномен переходу між мож-
ливим і неможливим, є трансгресія. Це по-
долання межі, що мислиться непереборною 
в силу табуювання в певній культурі, що 
відокремлює зовнішнє від внутрішнього, 
сутність від явища. Трансгресія порушує 
лінійність процесів і надає людині можли-
вість осягнути ситуацію миттєвого перехо-
ду свого буття в радикально інший і прин-
ципово непередбачуваний стан. Вона сим-
волізує собою прагнення сучасної філософії 
відійти від класичних установок на абсо-
лютну трансцендентальність мислячого су-
б'єкта, подолати межі влади його свідомості 
та виявити можливості інших позицій у 
співвідношенні буття і мислення. 

В еру плюралізму та фрагментації кар-
тини світу саме поняття неподільного «Я» 
звучить як анахронізм. К. Леві-Стросс [8] 
зазначав, що будь-яке унікальне відчуття 
власного «Я» прагне розчинитися в соціа-
льних структурах на користь колективного 
«Я». Відповідно, множинна самість є необ-
хідною для моделювання сучасних облас-
тей взаємного інтересу, таких як відносини 
між колективними ідентичностями, цикліч-
ний (в більшій мірі, ніж лінійний) характер 
часу, міф як заміна наративу та історії. 

Однією з принципових розбіжностей у 
сприйнятті «Я» між так званими цивілізо-
ваними європейцями (починаючи з доби 
Нового часу) та представниками племінних 
об’єднань є те, що перші розуміють «Я» як 
цілісну, неподільну структуру, в той час, 
коли кожний представник племені ототож-
нює себе з чимось, що знаходиться поза 
межами його тіла і духу: з твариною, рос-
линою, горою. Сутністю європейця висту-
пає безсмертна і нематеріальна душа, яка є 

неподільною. Природа жителя племені дво-
їста: він є не тільки самим собою, але з мо-
менту народження асоціюється з певним 
видом рослин або тварин. Більшість пле-
мінних культур, як правило, відчувають 
свою причетність до тотемних тварин, богів 
або померлих предків, сприймають себе як 
множинні особистості, визначаючи ці осо-
бистості не як частини себе, але як незале-
жні душі та духи [23]. 

Постійно переказуючи текст, племінні  
угрупування поступово перетворюють іс-
торичну оповідь на міф, який, оперуючи 
циклічним часом, об’єднує минуле, сучасне 
та майбутнє в одне нерозривне тіло. Міф 
знаходиться поза часом, він виходить за 
рамки історичних особливостей, сучасність 
постає в ньому як повторення минулого. 
Постмодернізм звертається до глибоких 
традицій міфологічної свідомості, яка по-
в'язана з природою, бажанням бути з нею в 
гармонії. Ж. Дерріда стверджує, що знання 
сучасності – це знання нескінченності, віч-
ності; розуміння сучасності як універсаль-
ної форми трансцендентного життя – це ус-
відомлення того, що поза межами нашого 
емпіричного досвіду, до нашого народжен-
ня і після нашої смерті існує сьогодні, те-
перішній час, «тут і зараз» [20]. 

Деякі сучасні дослідники вважають, що 
колись всі люди відчували себе у «вічному 
сьогодні», не  вбачаючи різниці між мину-
лим і майбутнім [19]. Недавні зміни в розу-
мінні часу навіть заохочують таких вчених, 
як C. Хокінг, уникнути лінійної концепції 
часу, і, отже, історії. Науковець вбачає в 
концепції уявного часу, яка виявилася необ-
хідною для об’єднання квантової механіки з 
теорією гравітації, дуже корисний менталь-
ний конструкт [14]. В уявному часі не існує 
істотної різниці між рухом вперед і назад, 
отже, не існує відмінностей між минулим і 
майбутнім. Для С. Хокінга уявний час є на-
справді реальним часом, а те, що ми назива-
ємо реальним часом, є плодом нашої уяви. 
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Сформована  в певному суспільстві мо-
дель світу, в тому числі і часова, накладає 
свій відбиток на сприйняття та розуміння 
феномену людської особистості. Мислителі 
доби постмодерну виступають проти тра-
диційного розуміння суб'єкта як суверенної 
істоти, яка свідомо, незалежно і активно 
визначає свою діяльність і свою життєву 
позицію. Вони заперечують існування суб-
станціонального, вічного, неподільного «Я» 
в центрі світу, децентруючи його за допо-
могою введення поняття суб'єктивності: 
«Я» існує завдяки його стосункам з іншими 
як частина загальної картини світу. В 
центрі уваги постмодерністів знаходяться 
лінгвістичні структури, що означає децент-
рацію суб'єкта. Сам суб’єкт перетворюється 
на тимчасового, ситуаційного, сконструйо-
ваного; його Я-ідентичність конституюєть-
ся і реконституюється відносно існуючої 
соціальної дійсності. 

Ще в XIX ст. З. Фрейд припустив, що 
людська  ідентичність не є монолітною та 
неподільною. Позасвідоме з його специфі-
чною мовою виявилося окремою сутністю, 
що не співпадає зі свідомістю, з якою євро-
пейці звикли ідентифікувати власне «Я». 
Пізніше Ж. Лакан влучно зауважив, що пи-
тання про початкову помилку в філософії 
яскраво постало тоді, коли Фрейд вивів на 
арену позасвідоме і надав йому право голо-
су [22, р. 108]. За Ж. Лаканом, структура 
людської психіки є сферою складної і супе-
речливої взаємодії трьох складових: Уявно-
го, Символічного і Реального. Особистість 
Лакан розумів як знакову, мовну свідо-
мість; саму ж структуру знаку він розглядав 
з точки зору психологічної орієнтації інди-
віда, тобто з позиції виявів дії позасвідомо-
го, що реалізується у взаємодії потреби і 
бажання. На його думку, людина ніколи не 
є тотожною якомусь своєму атрибуту. 
Людське «Я» не може бути визначено, 
оскільки завжди знаходиться в пошуках 
самого себе і може бути репрезентовано 

тільки через «Іншого», тобто, через стосун-
ки з іншими людьми. Проте, при цьому ні-
хто не може повністю пізнати ані самого 
себе, ані інших, тобто ніхто не здатний по-
вністю «увійти» в свідомість іншої людини.  

Ж. Лакан радикально переглядає класи-
чне поняття суб'єкта. Якщо в рамках карте-
зіанської традиції суб'єкт розглядався як 
певна субстанціональна цілісність, як суве-
ренний носій свідомості і самосвідомості і 
як ціннісна точка відліку в культурі, то, на 
думку Ж. Лакана, суб'єкт постає як функція 
культури, як точка перетину різних симво-
лічних структур. Не культура є атрибутом 
індивіда, а індивід виявляється атрибутом 
культури, яка виражає себе за допомогою 
суб'єкта. Сам же суб'єкт виступає як ніщо, 
певна порожнеча, що заповнюється змістом 
символічних матриць. Звідси – постійна 
взаємодія між суб'єктом як носієм культур-
них норм і «Я» як носієм бажання, тобто 
між Символічним і Уявним. Символічне 
намагається повністю підпорядкувати собі 
індивіда, тоді як завдання «Я» полягає в 
тому, щоб, використовуючи топоси культу-
ри, створити власний нарцисичний образ, 
тобто, підставивши «Я» на місце суб'єкта, 
створити собі культурне алібі. Тим самим 
уточнюється поняття позасвідомого: поза-
свідоме, за Ж. Лаканом, це «мова Іншого», 
але така мова, яка постійно редагується Уя-
вним [15]. 

Ж. Дельоз і Ф. Гваттарі [2, 3] ствер-
джують, що гомогенної людини не існує, 
людина завжди онтологічно гетерогенна. 
Не існує єдиного суб'єкта як власного 
центру самого себе. Суб'єктивність завжди 
є результатом колективного плану, який 
передбачає існування не лише безлічі інди-
відів, але й великої кількості машинних, 
технологічних, економічних чинників. Ін-
дивід – лише окремий випадок такого пла-
ну, пов'язаний з певним типом культури та 
суспільної практики. Суб'єктивність не є 
чимось автономним, що обґрунтовує існу-
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вання тих чи інших індивідуальних і соціа-
льних планів, навпаки, вона існує тільки як 
асоціація груп людей, соціальних, економі-
чних, інформаційних машин. Позасвідоме 
ніколи не буває суто індивідуальним, воно 
завжди в тій чи іншій мірі носить колекти-
вний характер [6]. 

Мислителі розробляють концепцію роз-
щепленого суб’єкта, що є машиною бажан-
ня, всі зусилля якої спрямовані на виробни-
цтво бажань. Бажання є найважливішою 
складовою людини, тому що воно єдине 
може призвести індивіда до вищого ступе-
ня звільнення тіла, свідомості й позасвідо-
мого. Свідомість як первинний репресив-
ний механізм гальмує спонтанну діяльність 
машини бажання. Позасвідоме позбавлено 
структуруючої ролі розуму і характеризу-
ється в шизоаналізі [2, 3] як машинний 
процес, який сам є своєю причиною і ме-
тою. Бажання є сферою уявного без жорст-
ко заданого спрямування. У полі бажань як 
просторі можливого людина виступає бага-
товимірною та різнобічною .  

Постмодерний дискурс свідчить про те, 
що абсолютна істина недосяжна з позиції 
однієї-єдиної точки зору. До того ж, будь-
яка точка зору є упередженою, визначеною 
інтересами і потребами кожного конкрет-
ного суспільства. Постмодерні уявлення 
відходять від розуміння людського «Я» як 
детермінованого, раціонального, неподіль-
ного індивіда. У просторі постмодерної  
картини світу ідентичність втрачає свою 
унітарність. У зв’язку з цим видається до-
речним згадати слова одного з персонажів 
Г. Гессе: «Вам відома хибна думка, що лю-
дина – якась стала єдність; ця думка завдає 
багато лиха. Відомо вам також, що людина 
складається з безлічі душ, із дуже багатьох 
«я»… Кожному, хто пережив розщеплення 
свого «я», ми доводимо, що він може будь-
коли і в будь-якому порядку скласти нано-
во уламки свого «я» і таким чином може 
творити безліч різновидів життєвої гри. Як 

поет із кількох постатей творить драму, так 
і ми з фігур розщепленого «я» утворюємо 
нові групи з новими можливостями комбі-
націй і ходів, нові ситуації… Це і є мистец-
тво життя… Надалі ви самі зможете як за-
вгодно творити гру свого життя, надавати 
їй душі, розвивати і збагачувати її, – це все 
у ваших руках» [1, с. 159–160]. Ця нова 
плюралістична ідентичність все більше за-
знає впливу з боку сил, які не є цілком ра-
ціональними, і надає перевагу міфу над іс-
торією, релігії над наукою, циклічному ча-
су над лінійним. Таким чином, фрагмента-
ція суспільства в поєднанні з відродженням 
інтересу до колективної ідентичності, міфу, 
релігії і циклічного часу вимагають ідеї, 
складнішої і глибшої, ніж просто «смерть 
власного Я». Вони потребують усвідомлен-
ня відродження плюралістичної самості, 
множинного «Я».  
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Keywords: postmodern, experience, transgression, logocentrism 
 
Структуралізм найбільш наочно демон-

струє перетворення модерністського філо-
софського дискурсу у постмодерністський, 
а відповідно трансформація класичного 
ідеалу раціональності набуває нових моди-
фікацій. Структуралізм формує критичну 
позицію не лише щодо класичного ідеалу 
раціональності, але й до його некласичних 
конотацій, зокрема щодо феномено-
логічного концепту. В структуралістських 
стратегіях експлікації досвіду поняття «до-
свід» стає концептоутворюючим у межах 
трансцендентального емпіризму. Структу-

ралістські та постструктуралістські страте-
гії визначення досвіду закріплюють його 
зв'язок з підвалинами некласичного диску-
рсу, демонструють постмодерністські пер-
спективи його розуміння. 

Фундатор постструктуралізму М. Фуко 
є одним із найбільш відомих представників 
французького постструктуралізму, який ви-
являє неадекватність класичних культурних 
орієнтацій в постсучасній ситуації. Він 
вважає, що «феноменологія скільки завгод-
но могла вводити в сферу аналізу тіло, сек-
суальність, смерть, сприйманий світ і т.д., – 
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соgito при цьому як і раніше продовжувало 
займати центральне положення. Ні наукова 
раціональність, ні своєрідність наук про 
життя не здатні були похитнути  його осно-
вне значення» [6, с. 234]. Ця установка об'-
єднує дослідницьку позицію з концептами 
таких постмодерністів, як Ж. Дельоз, 
Ж. Дерріда, Ф. Ліотар, Ж. Бодрійяр. Задача 
цього дослідження полягає у виявленні но-
вого змісту поняття «досвід» у світлі су-
часної рефлексії філософії. 

В новоєвропейській традиції філософу-
вання початковий зміст поняття «досвід» 
корелює з даними відчуттів (Ф. Бекон, 
Т. Гоббс), а отже, спочатку визнається роль 
безпосередньої чуттєвості в становленні 
людського досвіду. Але раціоналістична 
спрямованість філософії Нового часу, з од-
ного боку, задає гносеологічну перспективу 
експлікації досвіду, а, з іншого боку, є не 
просто абстрактним ототожненням цих те-
рмінів (перцептивності і досвіду), але й по-
ступовістю уточнення їх взаємозв'язку, а 
разом з тим, і уточненням їх дефініцій.  

Гносеологізація проблеми розуміння 
досвіду призводить до її психологізації – 
аналізу пізнавальних здібностей і в емпіри-
чних стратегіях його дослідження, і в раці-
оналістичних. Початкова установка культу 
розуму замикається в антитезі натуралізму 
та психологізму. 

Для некласичного стилю філософуван-
ня досвід стає тією точкою життя, яка б 
можливо була ближчою до того, що не мо-
жна пережити. Тому напруга дослідження 
повинна бути спрямована на те, щоб розве-
ртати всі можливості досліджуваного поля 
досвіду. Функцією цього досвіду стає мож-
ливість смерті суб'єкта, тобто зміна його 
досвіду до такого ступеня, щоб він більше 
не був самим собою, або щоб він був абсо-
лютно іншим, ніж він є, або щоб він був 
приведений до свого знищення або до свого 
вибуху, до своєї дисоціації.  

В постструктуралістському розумінні 

досвіду ключову роль відіграє поняття 
«трансгресія». Фуко розуміє його як «жест, 
що звернений на межу». Концепція транс-
гресії радикально пориває із презумпцією 
лінійно зрозумілої наступності, відкриваю-
чи (поряд із традиційними можливостями 
заперечення й твердження в логіці «так» і 
«ні») – можливість так званого «непозитив-
ного твердження»: як пише Фуко, фактично 
«йдеться про якесь загальне заперечення, 
йдеться про твердження, що нічого не стве-
рджує, повністю пориваючи з перехідніс-
тю» [5, с. 98]. Новий обрій, що відкриваєть-
ся трансгресивним проривом, є насправді 
новим у тому розумінні, що стосовно попе-
реднього стану не є лінійним з  очевидним і 
єдиним наслідком, – навпаки, новизна в 
цьому випадку наділяється стосовно всього 
попереднього статусом і енергією запере-
чення. Відкритий в такому акті трансгресії 
обрій визначається іншим постмодерніст-
ським філософом М. Бланшо як «можли-
вість, що з’являється після здійснення всіх 
можливих можливостей, що скидає все по-
переднє або тихо його усуває» [2, с. 54]. У 
цій системі відліку Ж. Батай називає цей 
феномен «краєм можливого», «медитаці-
єю», «пекучим досвідом», що «не надає 
значення встановленим ззовні межам», а 
М. Бланшо – «досвідом-межею». 

За Бланшо: «Ми припускаємо, що лю-
дина за своєю суттю є вдоволеною; їй, цій 
універсальній людині, немає чого більше 
робити, вона позбавлена потреб, і навіть 
якщо в індивідуальному плані вона ще 
вмирає, то, позбавлена початку, кінця, вона 
перебуває в спокої в процесі становлення 
своєї застиглої цілісності. Досвід-межа − це 
досвід, що підстерігає останню людину, 
здатну в остаточному підсумку не зупиня-
тися на своїй достатності; цей досвід є ба-
жанням людини, позбавленої бажань, неза-
доволеністю задоволеного «всім». [1, с. 47] 
Досвід-межа є досвідом того, що існує поза 
цілим, коли ціле виключає все існуюче поза 
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ним, досвід того, чого ще потрібно досягти, 
коли вже все досягнуто, того, що ще потрі-
бно пізнати, коли все пізнано − навіть не-
доступне, навіть непізнане. 

Внутрішній досвід, за Бланшо, свідчить 
про щось прямо протилежне тому, що нам 
здається в його свідченні: про рух, що са-
моспростовує, але походячи від суб’єкта, 
його ж і спустошує, тому що корениться 
насамперед у співвідношенні з іншим, рів-
нозначним всьому співтовариству, що було 
б нічим, якби не відкривало того, що піддає 
себе нескінченному відчуженню, і в той же 
час не прирікало його на невблаганну коне-
чність [2, с. 23]. 

Жорж Батай завжди вважав, що внут-
рішній досвід був би неможливий, якби він 
обмежувався тільки однією людиною, здат-
ною нести його значимість, його переваги й 
збитки: досвід відбувається, продовжуючи 
наполягати на своїй недосконалості, лише 
тоді, коли ним можна поділитися, і в цьому 
поділі виявляє свої межі, виявляється в цих 
межах, які йому слід перебороти й за допо-
могою цього подолання виявити ілюзор-
ність або реальність абсолютності закону, 
що вислизає від усіх, хто хотів би поділи-
тися ним наодинці. Усе зводиться до єди-
ного прояву досвіду, до його єдиного зміс-
ту: здатності передачі того, що в такий спо-
сіб поповнюється, тому що слід передавати 
тільки непередаване. Під внутрішнім досві-
дом Батай розумів те, що звичайно назива-
ють містичним досвідом: стан екстазу, за-
милування, щонайменше, уявного хвилю-
вання. Але йому марився не стільки досвід, 
якого змушені були дотримуватися доте-
пер, скільки досвід чистий, вільний від уся-
ких прихильностей, від натяку на будь-яке 
сповідання. 

Оприявнення внутрішнього досвіду по-
винно якимось чином відповідати його по-
риву, воно не може бути сухим, упорядко-
ваним словесним викладом. Принцип: 
«внутрішній досвід сам собі авторитет» був 

зруйнований свідомістю. Наважившись ру-
банути згарячу, людина заново опановує 
область можливого, причому це не колиш-
ня можливість. Необмеженість – ось край 
можливого. Варто жити досвідом, підсту-
питись до нього нелегко, більше того, якщо 
підійти до нього ззовні, за допомогою сві-
домості, не можна не побачити в ньому су-
му різних операцій – одні з них будуть ес-
тетичними, інші моральними, і тоді завдан-
ня досвіду повинно вирішуватися заново. 
Лише зсередини, коли досвід переживаєть-
ся аж до несамовитості, можна поєднати те, 
що мисляча думка розділяє. Але досвід 
з’єднує не тільки ці форми – естетичні, ро-
зумові, моральні, – він сплавляє воєдино рі-
зні змісти колишніх досвідів (начебто Бога 
й страждань Господніх), залишаючи зовні 
міркування як таке, завдяки якому всі ці 
об’єкти були роз’єднані (у вигляді відпові-
дей на важкі запитання моралі). 

Зрештою, у досвіді досягається сплав-
лення об’єкта й суб’єкта, оскільки сам він – 
як незнання – буде суб’єктом, а як невідо-
мість – об’єктом. У досвіді не може бути 
обмеженого існування. У досвіді людина 
нічим не відрізняється від інших людей: у 
ній губиться те, що вирує в інших. Але на-
стільки простий припис «Стань цим океа-
ном», будучи пов’язаним із крайністю, обе-
ртає людину й на велику кількість людей, і 
на пустелю [1, с. 18]. 

Ж.-П. Сартр не врахував, що французь-
ке слово «experience» підводить письмен-
ника, не передаючи всього змісту досвіду – 
саме в цьому французькому слові просвічу-
ється таємна спрямованість думки Батая. 
Нагадаємо, слідом за Ф. Лаку-Лабартом, що 
французький іменник «experience» похо-
дить від латинського дієслова «experire» 
(пробувати, випробовувати), у якому про-
свічується корінь іменника «periculum» 
(небезпека, ризик, загибель), – звідки й 
французьке «peril» (загибель), що надає до-
свіду («experience») Батая згубного, трагіч-
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ного авантюрного забарвлення. 
«Досвід» не стільки передає нам щось 

пережите, скільки кличе розділити необач-
ність, його неможливостей, які відкрива-
ються тільки зі смертю [1, с. 35]. Правда, 
тут необхідне ще одне уточнення: йдеться 
не про горезвісне буття обличчям до смер-
ті, до якого закликав знаменитий пасаж з 
«Феноменології духу», справа за більшим, 
а саме: про буття в смерті, тобто таке буття, 
у якому смерть, перестаючи бути поза ме-
жами, що прикувала до себе погляди моло-
дого Гегеля, а слідом за ним і всіх екзисте-
нціалістів, займає належне місце в самому 
існуванні, наділяючи його творчою могут-
ністю. 

Глибоке розходження між феномено-
логічним поглядом на смерть і станом сме-
рті у світогляді Батая й близьких йому 
письменників було схоплене М. Фуко: «По 
суті, досвід феноменології зводиться до пе-
вної манери рефлексивно поглянути на 
якийсь об’єкт із пережитого, на якусь ми-
нущу форму повсякденності – щоб уловити 
їхні значення. Для Ніцше, Батая, Бланшо, 
навпаки, досвід виливається в спробу дося-
гти такої точки зору, що була б якнайближ-
че до непережитого. Для чого потрібен ма-
ксимум напруги й, у той же час – максимум 
неможливості» [1, с. 36]. Таке визначення 
завдань досвіду – опинитися якнайближче 
до непережитого – має на увазі два регістри 
творчості: життєвий регістр, що зобов’язує 
письменника якщо й не шукати, то, при-
наймні, не уникати відомих «межових си-
туацій», у яких життя стикається зі смертю, 
і регістр власне мовний, котрий не те щоб 
«заднім числом» передає пережите – ско-
ріше, як уже говорилося, веде письмо туди, 
де для життя не залишається місця. 

Категорія «досвіду» грає у творчості 
Батая провідну роль: його «досвід» розгор-
тається на межах мови й безмовності, теорії 
й практики, дискурсу й влади, суб’єкта й 
об’єкта, нормального й патологічного. До-

свід – це зіткнення думки з немислимим, 
життя – з нежиттєвим [1, с. 65]. Інакше ка-
жучи, досвіду в чистому вигляді не існує; 
потрібно ще мати у своєму розпорядженні 
умови, без яких він неможливий (навіть у 
самій своїй неможливості) – для чого й не-
обхідне співтовариство. 

Окрім того, постмодернізм однозначно 
зв’язує акт трансгресивного переходу з фі-
гурою «схрещування» різних версій еволю-
ції, що може бути оцінене як аналог біфур-
каційного розгалуження. Наприклад, Фуко 
фіксує трансгресивний досвід як «вибагли-
ве схрещення фігур буття, які поза ним не 
знають існування» [6, с. 165]. Настільки ж 
очевидна аналогія між синергетичною іде-
єю випадкової флуктуації й постмодерніст-
ською ідеєю фундованості трансгресії ви-
ключно ігровим («кидання кості») механіз-
мом: як пише Дерріда, саме в ході дослі-
дження трансгресивної філософії «вдалося 
затвердити правила гри або, скоріше, гру як 
правило» [4, с. 72]  

Постмодернізм постулює, що в момент 
трансгресивного переходу «на найтоншому 
зламі лінії миготить відблиск її походжен-
ня, можливо, також всі тотальності її траєк-
торії, навіть саме її джерело» [7, с. 69]. 
Трансгресія є істинний досвід не буття, але 
становлення: даний поворот (говорячи сло-
вами І. Пригожина: «Від існуючого до того, 
що виникає») фіксується філософією пост-
модернізму абсолютно експліцитно. Як 
пише Фуко: «Філософія трансгресії витягає 
назовні відношення кінечності до буття, 
цей момент межі, який антропологічна ду-
мка із часу Канта позначала лише здалеку, 
ззовні – мовою діалектики» [6, с. 145]. Ру-
хаючись у площині категорій можливості й 
дійсності, концепція трансгресії вводить 
для фіксації свого предмета поняття «не-
можливості», інтерпретованої – на відміну 
від класичного філософування – як онтоло-
гічна модальність буття. Пов’язаність до-
свіду трансгресії з «неможливим» взагалі 
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не дозволяє, за оцінкою Ж. Дерріди, інтер-
претувати його як досвід стосовно до дійс-
ності: «Те, що намічаєтся як внутрішній до-
свід, не є досвідом, оскільки не відповідає 
ніякій присутності, ніякому виконанню, а 
відповідає лише неможливому, котре «ви-
пробовується» ним у муках» [4, с. 147]. 
Спроба помислити трансгресивний перехід 
вводить свідомість «в область невірогідно-
сті раз у раз ламких достовірностей, де ду-
мка відразу губиться, намагаючись їх схо-
пити» [5, с. 124]. Очевидно, що в цьому ви-
падку фактично йдеться про те, що сфор-
мовані (лінійні) матриці осягнення світу 
виявляються неспроможними, і під час від-
сутності адекватної (нелінійної) парадигми 
мислення суб’єкт не здатний осмислити си-
туацію моментного переходу свого буття в 
радикально новий й принципово неперед-
бачений стан інакше, ніж як «незнання».  

Правомірність такого трактування мо-
жна аргументувати фактом, що Бланшо в 
експліцитній формі порушує питання про 
статус феномену «незнання» у когнітивних 
системах, протиставляючи традиційній 
гносеології нову версію розуміння «не-
знання» як онтологічно зумовленого «мо-
дусу існування людини». В останньому 
важко не помітити аналогії з постульова-
ною в синергетиці презумпцією принципо-
вої неможливості неймовірнісно-го прогно-
зу щодо перспектив еволюційної динаміки 
в точках біфуркацій. Аналогічну ситуацію 
трансгресія створює й стосовно мови: оскі-
льки наявні мовні засоби не можуть бути 
адекватними для вираження трансгресив-
ного досвіду, остільки неминуче те, що Ба-
тай називає «замішуванням слова», а Фуко 
– «непритомністю мовця». На думку Фуко, 
«трансгресивне ще просто має знайти мо-
ву». Намічаючи контури стратегії створен-
ня такої мови, він думає, що остання мож-
лива лише як результат внутрішньомовної 
трансгресії. Трансгресія самої мови за вла-
сні межі, що досі мислилися в якості непе-

реборності: «чи не доходить до нас можли-
вість такої думки саме тією мовою, що 
приховує її як думку, що доводить її до са-
мої неможливості мови? До тієї межі, де 
ставиться під питання буття мови?». 

Таким чином, необхідно «намагатися 
говорити про цей досвід (досвід трансгре-
сії), змусити його говорити – у самій поро-
жнині знемоги його мови». Власне, на дум-
ку Фуко, некласична література типу рома-
нів де Сада й Батая й моделює ту сферу, де 
«мова відкриває своє буття в подоланні 
своїх меж». При цьому Фуко переконливо 
підкреслює, що постмодерністська концеп-
ція трансгресії не є екстравагантною абст-
рактною кон-струкцією, але виражає гли-
бинний механізм еволюційного процесу, 
досі не фіксований традиційним мислен-
ням. Він думає, що «можливо, наступить 
день, і досвід трансгресії виявиться насті-
льки ж вирішальним для нашої культури, 
настільки ж укоріненим у її ґрунті, як це 
було в діалектичній думці з досвідом про-
тиріччя» [6, с. 147]. 

Відповідно до концепції трансгресії, 
світ – наявність даного, окреслюючи сферу 
відомого людині можливого, замикає її у 
своїх межах, припиняючи для неї будь-яку 
перспективу новизни. Звичний відрізок іс-
торії лише продовжує і множить уже відо-
ме; у цьому контексті трансгресія – це не-
можливий (якщо залишатися в даній систе-
мі відліку) вихід за його межі, прорив того, 
хто належить наявному, зовні його. Однак 
«універсальна людина, вічна, увесь час 
вдосконалювана й увесь час досконала», не 
може зупинитися на цьому рубежі (Блан-
шо). Власне, Бланшо й визначає трансгре-
сивний крок саме як «рішення», що «вира-
жає неможливість людини зупинитися – 
пронизує світ, завершуючи себе в потойбі-
чному, де людина довіряє себе якому-
небудь абсолюту (Богові, Буттю, Благу, Ві-
чності), – у всякому разі, зраджуючи собі» 
[2, с. 65], тобто протиставленням звичним 
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реаліям повсякденного існування. Тради-
ційно досліджуваний містичним бого-
слов’ям феномен одкровення як перетину в 
принципі непрохідної грані між гірським і 
долинним виступає очевидною екзем-
пліфікацією феномена трансгресії, що 
постмодернізм міг би почерпнути з культу-
рної традиції. У цьому плані Батай зверта-
ється до аналізу феномена релігій-ного ек-
стазу (трансгресивного виходу суб’єкта за 
межі повсякденної психічної «норми») як 
феноменологічного прояву трансгресивно-
го трансцензусу до Абсолюту. 

Підсумком дослідження є те, що аналіз 
становлення поняття «досвід» в трансфор-
маціях класичної філософії демонструє іс-
торичну обумовленість змісту досліджува-
ного терміну. Динаміка епістем у Фуко ви-
являє закономірності цього генезису. Якщо 
в класичному раціоналізмі гранична гносе-
ологізація розуміння досвіду, як результат 
уніфікованої репрезентації слів і речей за 
допомогою мислення (крайня форма цього 
процесу формується в установці трансцен-
денталізму), призводить, з одного боку, до 
натуралізації його змісту, як даних перцеп-
ції, а, з іншого, – до психологізації способу 
зв'язку досвідчених даних, оскільки вона 
можлива тільки як послідовність відтво-
рення матеріалу зовнішнього світу в пізна-
вальних здібностях суб'єкта. В сучасній си-
туації складніший зв'язок опосередкування 
дискурсивних і недискурсивних практик 
призводить до деконструкції бінарної опо-

зиції суб'єкта і об'єкта. В результаті поняття 
досвіду знаходить свій контекстуальний 
зміст і значення «межі» як способу децент-
рації суб'єкта. Постструктураліст-ська фі-
лософія пориває з лінійної схемою спадко-
ємності філософського знання, формулює 
методологічну настанову плюралізму, яка 
не маючи претензій мета-наративів, припу-
скає можливість різновекторності розвитку. 
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Постановка проблемы. Одной из важ-
ных закономерностей развития науки явля-
ется усиление и нарастание сложности, аб-
страктности научного знания, а также углу-
бление и расширение процессов математи-

зации и компьютеризации науки как базы 
новых информационных технологий, обес-
печивающих совершенствование форм вза-
имодействия в научном сообществе. Говоря 
о стремлении охватить науку математикой, 
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В. И. Вернадский писал, что это стремле-
ние, несомненно, в целом ряде областей 
способствовало огромному прогрессу нау-
ки. Во многих отраслях знания, науки, тех-
ники, экономики мы нередко являемся сви-
детелями того, что исследователь сначала 
занимается вычислительными операциями 
с многочисленными формулами, а к реаль-
ным объектам и их соотношениям обраща-
ется лишь после того, как завершит ариф-
метические или алгебраические действия. 
Значение математики состоит как раз 
именно в том, что она оказывается мето-
дом, своего рода «идеальной техникой», со-
здающей аппарат для других наук. Процесс 
математизации современной системы наук 
называют одной из ведущих ее тенденций. 
Так, математик Дж. Кемени каждую науку 
рассматривает как «прикладную математи-
ку», философ и логик Г. Клаус утверждает, 
что слишком сложную проблему вообще 
нельзя решить «без помощи математики» и, 
что сегодня «никто не может сказать, где 
лежат границы этого универсального про-
цесса математизации» [5, с. 48]. 

Роль математики в развитии познания 
была осознана довольно давно. История по-
знания и его современный уровень служат 
убедительным подтверждением «непости-
жимой эффективности» математики, кото-
рая стала действенным инструментом по-
знания мира. Она была и остается превос-
ходным методом исследования многообра-
зных явлений, вплоть до самых сложных – 
социальных, духовных. Математические 
понятия есть не что иное, как особые идеа-
льные формы освоения действительности в 
ее количественных характеристиках. Сущ-
ность процесса математизации, собственно, 
и заключается в применении количествен-
ных понятий и формальных методов мате-
матики к качественно разнообразному со-
держанию разных частных наук. История 
познания показывает, что практически в 
каждой частной науке на определенном 

этапе ее развития начинается (иногда весь-
ма бурный) процесс математизации. Твор-
цы науки убеждены, что роль математики в 
частных науках будет возрастать по мере 
их развития. Но, говоря о внедрении мате-
матизации в разных областях знания, надо 
иметь в виду, что этот процесс нельзя изоб-
ражать как чисто механический перенос 
методов математики в ту или иную науку. 
Математическое изучение сложных про-
цессов не есть простое применение к ним 
готового математического аппарата, а сло-
жный процесс проникновения науки во все 
более глубокую сущность явлений живого 
и социального, и одновременного форми-
рования нового, адекватного предмету исс-
ледования математического языка. 

Исследование философских аспектов 
математики занимает достойное место в ра-
зработке современной философской про-
блематики. Интересный материал для изу-
чения, «вхождения» в проблему представ-
лен в монографиях, научной, специальной 
литературе, где авторы отмечают роль ма-
тематики в культуре античности, особенно-
стях взаимопроникновения философских и 
математических интересов [2, 8, 15, 21, 25]. 

Представляют интерес работы, в кото-
рых подчеркивается и оценивается непо-
стижимая эффективность математики, ма-
тематической логики как инструмента по-
знания мира, приведены и продемонстри-
рованы результаты глубокой взаимосвязи 
проблем как общей, так и математической 
логики с философской проблематикой 
[1, 3, 7, 16, 19]. Дополнить картину всеох-
ватывающего процесса математизации, ее 
методологические проблемы, особенности 
внедрения в различные области знания по-
могли публикации в некоторых сборниках 
научных статей [10, 12, 13, 14, 22]. Заслу-
живают внимания статьи в философских 
научных периодических изданиях, где цен-
ные и оригинальные наблюдения и поло-
жения исследователей способствовали ра-
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сширению диапазона затронутых аспектов 
аналитической философии [16, 17, 19, 25]. 

Функции философии в познании, слож-
ность, неоднозначность его путей, механи-
змов и способов, исторически обусловлен-
ная необходимость поиска, внедрения ма-
тематических методов в исследовании фи-
лософских проблем бытия, истины, знания, 
роли великих мыслителей разных истори-
ческих эпох, – в этом процессе отведено 
определенное место (и это отрадно) в учеб-
никах, учебных пособиях, энциклопедичес-
ких и справочных изданиях [4, 6, 9, 23, 24]. 

Компьютеризация и кибернетизация 
всеобщего знания безгранично расширили 
возможности исследователей для изучения 
и осмысления философских аспектов мате-
матизации познания. В работах ряда уче-
ных четко прослеживается основная мысль: 
в качестве главного механизма математиза-
ции на ведущие позиции время выдвигает 
математическое моделирование [5, 11, 18, 
20]. Каждый занимающийся философией 
или математикой человек найдет в них как 
конкретные, так и фундаментальные теоре-
тические обоснования. Таким образом, об-
ращение к данной проблеме было опреде-
лено как характером созвучности философ-
ских и математических интересов, так и во-
зрастающей необходимостью в современ-
ных условиях более предметного изучения 
и анализа философского содержания само-
го процесса математизации познавательной 
деятельности. Импульсом к написанию ста-
тьи послужило почти практическое отсутс-
твие обобщающих публикаций, где бы был 
проанализирован и отражен весь этот сло-
жный и неоднозначный путь. Это повлияло 
и на наш выбор темы, над которой мы про-
должаем работать, но уже по другим исто-
рическим периодам. 

Цель статьи. Авторами статьи пред-
принята скромная попытка изучить, про-
анализировать и обобщить в некоторой 
степени имеющийся наработанный матери-

ал по истории процесса математизации, ко-
торая создавалась великими мыслителями 
античности, продолжалась в условиях Но-
вого времени, обогащалась исследованиями 
ученых ХІХ-ХХІ вв. на основе изысканий, 
размышлений, поисков математических 
средств, путей, методов познания. 

Изложение основного материала. Роль 
математики в человеческом познании осо-
знана давно, поэтому исследование фило-
софских проблем началось еще в древнос-
ти. Отражение процесса математизации в 
философской мысли усиливалось по мере 
возрастания интереса мыслителей к поиску, 
идентификации и применению математиче-
ского аппарата в познавательной деятель-
ности. 

Исходную позицию в начале этого дол-
гого пути заложили основатели натурфило-
софии, атомизма. Во взглядах Пифагора, 
Платона, Аристотеля находим мы наиболее 
прямые и явные связи математики и фило-
софии, которые ведут к современной науке, 
а если говорить о наиболее специфических 
неклассических концепциях наших дней, то 
позже – от Эпикура [8, с. 119]. 

Великими философами того времени 
хотя и был начат этот процесс, но в силу 
общего развития всей системы наук, можно 
сказать, что это были только первые проб-
ные шаги в применении математических 
средств для изучения и объяснения теоре-
тико-познавательных проблем философс-
кой направленности. Тем не менее, в глу-
бинах античности была сформулирована 
теорема Пифагора, создана геометрия Эвк-
лида и т. п. А философ Платон как програ-
мму-минимум у входа в свою знаменитую 
Академию начертал девиз: «Негеометр – да 
не войдет». 

Следует отметить, что в процессе мате-
матизации античного периода особое место 
занимает наследие Пифагора, который счи-
тал (и пытался убеждать в этом других) на-
чалом всех начал число (т.е. причиной их 
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материального существования). Пифагор 
(580–497 до н.э.) познакомился с достиже-
ниями математики, астрономии и проникся 
философскими взглядами древних во время 
путешествия по Египту. Это и повлияло на 
формирование его философских взглядов. 
Его детище – Пифагорейская школа, име-
ющая большое влияние и популярность 
среди ученого мира, внесла ценный вклад в 
развитие математики (астрономии). Одна-
ко, абсолютизировав абстракцию количест-
ва и оторвав его от материальных вещей, 
пифагорейцы пришли к идеалистической 
философии, согласно которой количест-
венные отношения являются сутью вещей, 
предметов. На этой почве сформировался 
пифагорейский математический симво-
лизм. Обращение к математике, особенно 
исследование зависимости между числами 
и рядами чисел, которое требовало высоко-
го уровня абстрактного мышления, дало во-
зможность Пифагору осуществить принци-
пиально новую переориентацию в теорети-
ческом осмыслении философских проблем. 
Признание особой специфической сущнос-
ти теоретического мышления дало основа-
ние ему сделать вывод, что только чистым 
умосозерцанием можно охватить единое, 
абсолютное начало мира и тем самым обе-
спечить потребности человека в мудрой, 
разумной ориентации.  

Как следовало бы и ожидать, Пифагор 
не был одинок в своих предпочтениях отно-
сительно математики. Среди 70 научных 
трудов позднего натурфилософа, материа-
листа Демокрита (460–370 до н.э.) (совре-
менника и соратника Левкиппа, Анаксаго-
ра) можно выделить и отметить работы не-
посредственно по математике, в которых 
мыслитель раскрывает азы объективного 
содержания логики познания как процесс 
восхождения от эмпирического опыта тео-
ретическому знанию. Демокрит, будучи 
одним из основателей античной атомисти-
ки, в своих объяснениях о структуре миро-

здания, пользуется множеством сравнений, 
форм, величин, других понятий из геомет-
рии, математики. Своими научными идея-
ми и постулатами Демокрит, достигнув ве-
ршин эрудиции, поражал даже маститых 
философов старшего поколения, за что 
К. Маркс назвал его первым энциклопеди-
ческим умом среди греков. 

Большой интерес в изучении данной 
проблемы вызывают математические 
взгляды древнегреческого философа – ари-
стократа Сократа. Основы содержания его 
учения, его интерпретацию мы находим в 
работах Платона, Аристотеля, Эвклида и 
др. ученых того времени, так как всем изве-
стно, что он ничего из своих мыслей нико-
гда не записывал. Сократ (469–399 до н.э.) 
стоял у истоков поворота от материалисти-
ческого натурализма к идеализму. Именно 
ему принадлежит определение (на его 
взгляд) главной формулы меры познания 
«Познай самого себя», в основе которой за-
ложил логическое искусство доказательст-
ва. В своих знаменитых беседах с ученика-
ми Сократ не раз обращается к сравнению 
способов постижения мира, природы, чело-
века с геометрическими измерениями, с 
«рассудочной геометрией», которая иссле-
дует выводы из посылок. 

Влияние идей Сократа ощущается и в 
творчестве представителя афинской арис-
тократии, философа-идеалиста Платона 
(427–347 до н.э.), у которого математизация 
знания берет свое начало в его гносеологи-
ческой теории, где геометрия хотя и зани-
мает ступеньку ниже разума, но признается 
все же выше эмпирического познания. Та-
ким образом, геометрия для Платона стано-
вится промежуточным этапом от чувствен-
ного восприятия картины мира к подлин-
ному познанию чувственно непостижимого 
идеального субстрата мироздания. То есть 
между идеями и чувственными вещами он 
располагает сами математические объекты, 
доступные рассудочному познанию. И, на-

32



  ISSN 2227-7242.  Антропологічні виміри філософських досліджень. 2012. Вип. 2.  

© Дешко Л. К., Пономаренко І. Ю., Дешко Н. А., 2012 

конец, вообще вся математика в целом для 
него становится тем звеном познавательной 
деятельности, которое соединяет мнение и 
знание. Отсюда вполне естественно восп-
ринимается эволюция Платона от апологии 
геометрии к апологии чисел в духе пифаго-
рейцев. Математические идеи Платона, в 
частности – поздние, пифагорейские, по-
влияли также на изменение стиля научной 
мысли в целом, на формирование нового 
идеала научного понимания и объяснения 
мира. 

По авторитетному мнению ученых, ве-
ршиной античной философской мысли, 
своеобразным пиком на пути восхождения 
науки стало творчество величайшего мыс-
лителя древности Аристотеля (384-322 до 
н.э.), основоположника логики и ряда дру-
гих отраслей знания, ученика Платона. В 
заслугу ему ставится обобщение и теорети-
ческое осмысление великой сокровищницы 
предыдущих философов, создание самой 
широкой научной системы из всех доселе 
имеющихся в античности. Будучи творцом 
логики, именно он впервые открыл и выде-
лил специфическую, присущую только ей, 
функцию – быть механизмом и способом 
научного познания – и затем успешно ис-
пользовал, заложив это в качество основно-
го его метода – метода дедукции. 

В это же время, изученные материалы 
позволяют отметить, что научные поиски 
Аристотеля хотя и в некоторой степени яв-
ляются венцом теоретических попыток ан-
тичных мыслителей найти и обосновать со-
вершенный метод познания истины, были 
позже взяты на вооружение и продолжали 
свое развитие и в эллинистический период. 
В недрах Александрийских Мусейона и би-
блиотеки большой интерес вызывают не 
только достижения астрономии, географии, 
истории, анатомии, физики, но и математи-
ки. В эпоху эллинизма греческие ученые 
Архимед (ок. 287–212 до н.э.) и Эвклид (IV 
– нач. III вв. до н.э.) закладывают основы 

современной геометрии, математики, дают 
образцы и примеры их применения в естес-
твознании, других науках, технике, на 
практике. Так, к числу разработок Архиме-
да, например, относятся методы определе-
ния площадей, поверхностей и объемов ра-
зных фигур, предметов, предвосхитившие 
современное интегральное исчисление. 

Эвклид (Евклид) – автор знаменитых 
«Начал» (15 книг), где излагаются основы 
античной математики: элементарной геоме-
трии, теории чисел, общей теории отноше-
ний и метода определения площадей и объ-
емов, включавшего элементы теории пред-
елов, оказал огромное влияние на дальней-
шее развитие математики, всей науки. Сис-
темно изложенная им согласно аксиомати-
ческому методу геометрия древних и их те-
ория чисел получила названия эвклидовой. 
В творчестве Эвклида четко прослеживает-
ся влияние философских взглядов Платона 
и Аристотеля. Возникновение эвклидовой 
геометрии связано с наглядными представ-
лениями об окружающем нас мире (напри-
мер, прямые  линии – натянутые нити, по-
стулат о параллельных и т.п.), попытками 
объяснить его структуру и способы позна-
ния. Его геометрия представила возмож-
ность сделать ряд выводов о природе про-
странства, сформировать понятие реально-
го пространства. Взгляды Эвклида оказали 
огромное значение на развитие математи-
ческого мышления. Именно геометрия Эв-
клида дала основания Канту право утверж-
дать априорность пространства, а попытки 
ученых по-новому переосмыслить наследие 
Эвклида и его основных положений приве-
ли у открытию в XIX в. неэвклидовых гео-
метрий. Создатель неэвклидовой геометрии 
русский математик Лобачевский своим от-
крытием, правда не получившим должного 
признания у современников, совершил пе-
реворот в предоставлении о природе про-
странства, в основе которого более 2 тысяч 
лет лежало учение Эвклида. И хотя откры-

33



  ISSN 2227-7242.  Антропологічні виміри філософських досліджень. 2012. Вип. 2.  

© Дешко Л. К., Пономаренко І. Ю., Дешко Н. А., 2012 

тие неэвклидовых геометрий позже показа-
ло беспочвенность признания априорности 
понятия пространства, оно стало заметной 
вехой в истории науки. 

Выводы. Таким образом, на основе вы-
шеизложенного материала можно сделать 
некоторые выводы и обобщения касательно 
особенностей протекания процесса матема-
тизации в античную эпоху. Имеются все 
основания утверждать, что величайшие 
мыслители античности, знаменитые древ-
негреческие ученые подходили к математи-
ке по-философски (как мудрые философы), 
связывая с ней коренные вопросы, пробле-
мы бытия и познания, являющиеся и оста-
вавшиеся всегда объектом философской 
мысли. Истинная связь взаимопроникно-
венности математики и философии лежит, 
как видим, в основе системы определений, 
аксиом, понятий, колларий, методов, что 
дало возможность для четкого математиче-
ского изложения философии познания. Фи-
лософские аспекты математики (как ее ха-
рактер, происхождение математической аб-
стракции, ее особенности и т.п.) всегда ис-
следовались на фоне «извечного спора» 
между двумя основными философскими 
направлениями – материализмом и идеали-
змом. 

Можно с уверенностью сегодня гово-
рить, что без изысканий древнегреческих 
философов, без их поступательного, смело-
го, даже можно сказать – дерзкого внедре-
ния математических средств исследования 
и познания мира – невозможно было бы да-
льше развивать мировую науку и довести 
ее до сегодняшнего уровня. Достижения 
греческой античной философии в области 
математизации знания стали бесценным 
вкладом в общечеловеческую культурную 
сокровищницу. Итоги античного периода 
были проанализированы, развиты и приум-
ножены последующими поколениями мыс-
лителей (в частности в ХVII-ХVIII вв.), чей 
труд заслуживает, несомненно, отельного и 

конкретного исследования, рассмотрения и 
осмысливания. В современной философии 
в настоящее время повсеместно использую-
тся могучие математические средства. Роль 
и значение математики все время усиливае-
тся не только в исследовании общих теоре-
тико-познавательных проблем науки, но и в 
новых направлениях философской системы 
знаний. Внедрение математических мето-
дов во многие сферы практической деяте-
льности, быстрый прогресс вычислитель-
ной техники привели к новым путям, кана-
лам и технологиям изучения мыслительной 
деятельности, значительно обогатили науч-
ный мир. 
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Актуальність даного дослідження, як і 
досліджень такого роду загалом, можна 
ствердити влучним висловом С. Хоружого: 
«Сучасна ситуація світу і людини несе кри-
зові і катастрофічні риси. Сьогодні з цим 
ніхто не сперечається … Для філософської 
… свідомості на першому місці стоїть пи-
тання про природу і витоки ситуації: на 
якому рівні реальності, у якій сфері явищ 
лежать її корені, її породжувальні факто-
ри», що «треба шукати на антропологічно-
му рівні, у процесах, що відбуваються з 

людиною» [1, с. 38]. Природа сучасної лю-
дини має найбільш адекватну рефлексію у 
філософії постмодернізму – явищі такому ж 
ексцентричному, як і сама модель людини, 
запропонована цією філософською теорією. 
Будучи розмитим, нецілісним – атомізова-
ним – постмодернізм показує людину на 
критичних межах її буття. З одного боку, 
це, начебто, демонструє велич і могутність 
людини (як далеко вона може зайти у своїх 
досягненнях і здобутках!), а з другого, у 
жодній філософській рефлексії людина ще 
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ніколи не поставала такою змученою, ви-
снаженою, невпевненою і самотньою, загу-
бленою, майже втраченою. Цей портрет 
людини змалювали (мусили змалювати) 
М. Фуко, Ж. Дельоз, Ж. Дерида, П. Рікер ін. 
Хорошу палітру фарб підготував (мусив 
підготувати) для них К. Леві-Стросс. А ці-
лісну канву (полотно, щоб людина все-таки 
не розсипалась на атоми, а утрималась у 
своїй цілісності), – Е. Гуссерль. Це той ми-
слитель, що, на наш погляд, перевершує 
усіх постмодерністів передусім тим, що 
пропонує виправданий, аргументований і 
дуже сучасний варіант компромісу: так лю-
дина ексцентрична, її можливості безмежні, 
але людина і центрична водночас, як части-
на буття вона не дорівнює цілому буттю, 
вона «закинута» у нього, її свідомість має 
свої горизонти, і вони визначаються коор-
динатами часу і простору («тут-буттям»), 
тому свідомість приречена кружляти на-
вколо тіла, а будучи стомленою, виснаже-
ною, має те тіло місцем свого відпочину і 
рекреації. Проте, як справедливо зазначає 
С. Хорунжий, «старі концепції не поясню-
ють сучасних антропологічних процесів» 
[1, с. 38], потрібні нові підходи до пояснен-
ня феномену людини і створення нових ан-
тропологічних моделей. 

Новизна нашого дослідження полягає у 
тому, щоб застосувати до сучасних моделей 
людини методологію багатоаспектної цик-
лічності, відповідно до якої Космос еволю-
ціонує, проходячи через різного роду цик-
ли, показовим прикладом яких може бути 
звична для сучасної людини циклічність 
доби, тижня, місяця, пір року, року, десяти-
ліття, століття… А далі, як зазначає Г. Що-
кін, з огляду на конечність людського жит-
тя, циклічність не вкладається у поріг люд-
ського осмислення. Для безкінечного Кос-
мосу поняття циклу має зовсім інші виміри, 
що обертаються до людини такими придат-
ними для сприйняття поняттями як кінець 
світів [2, с. 3–45]. 

Аналіз попередніх публікацій показує, 
що детального дослідження антропологіч-
них проблем під зазначеним кутом зору не 
проводилося. Вихідним пунктом, що під-
штовхує до подібних роздумів вважаємо 
тезу В. Лекторського такого плану: «деякі 
теоретики … порівнюють перехід життя у 
кіберпросторі з переходом від сільського 
способу життя до міського» [3, с. 3–45]. 

Мета нашої роботи полягає у тому, щоб 
аргументувати думку, що в унісон із загаль-
ними еволюційними процесами Космосу 
соціальний простір пронизують різномані-
тні еволюційні імпульси. Різні соціальні 
явища мають свої власні еволюційні цикли, 
до прикладу, релігія еволюціонує через фо-
рми первісних культів, етнічних релігій 
(язичництва), християнства (що має влас-
ний еволюційний цикл: середньовічне (ка-
толицьке) християнство, протестантизм, 
християнські неорелігії); соціальна інфра-
структура проходить доіндустріальний (аг-
рарний), індустріальний, постіндустріаль-
ний (інформаційний) періоди; людське пі-
знання еволюціонує через віру, знання, ін-
формацію; державна інституція – через 
теократію, монархію, республіку і т.д. За 
твердженнями Г. Щокіна еволюційні імпу-
льси мають різні лінії: маятник (як взаємо-
перехід протилежностей у Геракліта), хви-
ля, спіраль і коло [2, с. 5]. Одні соціальні 
явища щодо інших виконують роль зовніш-
ніх чинників розвитку, але кожне явище 
має внутрішні закони своєї природи і цик-
лічно розвивається за ними. Коли у суспіль-
стві водночас завершується значна кіль-
кість циклів соціального розвитку, маємо 
явище, ідентичне параду планет у Космосі, 
що супроводжується різними катаклізмами. 
Людина дотепер розумілась як істота біо-
соціальна, причому «біо» (тілесність) хара-
ктеризується як, фактично, константа (ра-
дикально людина не міняється, а тільки 
пристосовується до середовища), а «соціо» 
виступає як деяка змінна, похідна від соці-
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ального буття (алгебраїчно людину можна 
подати у вигляді простого лінійного рівнян-
ня). Така людська природа уможливила те, 
що людський спосіб протягом історії ради-
кально міняється. Сучасна людина потра-
пила у черговий «парад» соціальних катак-
лізмів і шукає «виходу». Тому саме «вихід» 
стає новим, одним із ключових понять фі-
лософської рефлексії сучасної людини.  

Завдання дослідження полягають у та-
кому: 1) показати, що вагомим чинником 
соціального-антропологічного «перезаван-
таження» є демографічний фактор; 2) роз-
крити постать О. Конта як першого смілив-
ця, що наважився підштовхнути людство у 
невідомому напрямку – до індустріалізації 
як вершини на цьому шляху (за індустріалі-
зацією він нічого не обіцяв); 3) розкрити 
справжню «ціну» індустріалізації як необ-
хідності працювати більше (на себе і на 
машину); 4) провести аналогії між аграрно-
індустіальним та індустріально-інформа-
ційним переходами людства; 5) обґрунту-
вати, що філософською метатеорією індус-
тріалізму є деїзм; 6) обґрунтувати необхід-
ність нової  філософської метатеорії, що 
лежатиме в основі постіндустріального 
буття людини, її праобразом має стати сві-
тоглядне вчення Г. Сковороди про Бога 
водночас трансцендентного й іманентного 
(такого, що існує і у створеному ним світі, і 
сам по собі). У цій теорії важливе місце ма-
ють посісти уже згадуване поняття «вихо-
ду» (під кутом зору запропонованого 
Е. Гуссерлем учення про інтенціональний 
характер свідомості) та поняття серця як 
«чакри» (що випливає з дуже слушної ідеї 
Г. Хамітова про ментальний взаємовплив 
Сходу і Заходу [4, с. 7–8]; 6) показати, що 
звернення до міфу у кінці індустріального 
шляху є невипадковим, адже усі «ізми» ве-
дуть тільки вперед і тільки в одному на-
прямку, забезпечуючи прогрес заради про-
гресу, міф же пропонує протилежне – впе-
ред, але в інший бік. 

Розв’язуючи перше завдання, звернемо-
ся до нашої невмирущої української спад-
щини, зокрема до І. Франка, який пише, що 
ділення ґрунтів має сенс до такої наймен-
шої частки (аграрного атома), щоб та земля 
давала можливість «держати стільки худо-
би, скільки треба для її обробітку» [5, 
с. 122]. (Не можемо не зазначити, що тільки 
цим своїм відкриттям, І. Франко заслуго-
вує, щоб його поставити в один ряд із тими 
античними мислителями, що підняли пи-
тання про ділимість-неділимість атома, а 
також – І. Кантом, що включив дану диле-
му до антиномій людського розуму). Такий 
«аграрний атом» представляє собою мікро-
косм, цілісну натуральну господарську 
одиницю, що для свого буття не потребує 
жодних інших факторів, окрім природного 
– сонця, дощу… (до речі житницею Європи 
Україна була, завдячуючи саме цій обста-
вині, а не сучасним технологіям). Порушен-
ня «аграрного атома» (розбиття на дрібніші 
частини) ознаменовує початок розпаду тра-
диційного суспільства, орієнтованого на 
цінності аграрної (оріанської) культури. 
Цей «аграрний атом» не передбачає ізоляції 
від решти світу, навіть, навпаки, демон-
струє свої зв’язки з ним (дотичність земель-
них ділянок…). Але він і не передбачає за-
лежності від них, оскільки може вижити 
сам. Таким чином постає абсолютно віль-
ною, незалежною одиницею аграрного бут-
тя. Якісь тривалі зв’язки між «аграрними 
атомами» – не що інше, як аналог атомної 
взаємодії в структурі молекули, що в ході 
хімічної реакції можуть бути розірвані без 
загрози для існування атома. Якщо до за-
значеного вище додамо поняття екстенсив-
ного та інтенсивного виробництва, то зро-
зуміємо, що через останнє демонструється 
спроба реанімації «аграрного атома» засо-
бами штучної терапії. Але, як показала іс-
торія, ця терапія рятує тільки окремі «агра-
рні атоми», а не аграрне буття загалом. По-
стає цілком логічне питання: «яка сила роз-
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била аграрний атом?». Відповідь лежить на 
поверхні досліджень усе того ж І. Франка, 
який присвячує величезну кількість праць 
проблемі еміграції галицького населення: 
люди тікають зі своїх земель, бо останні 
роздроблені на такі шматки, що не предста-
вляють цілості, з них не можна вижити, по-
передньо не «підлатавши» нецілісність 
грошовими вливаннями (кредитами), напе-
ред знаючи про неможливість їх повернен-
ня. Як це назвати як не сповільненим вми-
ранням аграрної людини? Отже, сила, що 
розбила «аграрний атом» – та, що змусила 
ділити господарські землі за межею допус-
тимого поділу – збільшення родини – демо-
графічний фактор. Нова кількість населен-
ня просто не вмістилася у форму аграрного 
буття. Потрібен був якийсь вихід. 

Вихід запропонував О. Конт – до індус-
тріалізації, абсолютно іншого буття з його 
пріоритетною цінністю – перекласти на ма-
шини частину рутинних обов’язків окремо-
го індивіда, щоб вивільнити час для розви-
тку його природних здібностей. Потребува-
лось радикальне соціальне перезавантажен-
ня, націлене на добування уже «індустрі-
ального атома», яким мала стати кожна ок-
рема людина, що доповнить свою господа-
рчу сферу до цілісності машинами. Як важ-
ко відбувався цей процес в ім’я такої кра-
сивої мети: кожна людина – повноцінний 
соціальний атом! Про це пише І.Франко, 
згадуючи як нерідко старші люди зі смут-
ком говорили про панщину – добрі часи, 
коли їх не обкладали непосильними подат-
ками, а тільки 2-3 днями панщини на тиж-
день. А ще краще про це дізнаємось з 
М. Вебера: «Збільшення заробітку його 
приваблювало менше, ніж полегшення пра-
ці: він не питав: скільки я зможу заробити 
за день, збільшивши до максимуму продук-
тивність моєї праці; питання ставилось по-
іншому: скільки мені потрібно працювати 
для того, щоб заробити ті ж 2,5 марки, які я 
отримував до цього часу і які задовольняли 

мої традиційні потреби» [6, с. 81]. М. Ве-
бер також згадує про «5-6 робочих годин, 
часто значно менше» [6, с. 85]. Не випадко-
во О. Конт проголосив про необхідність со-
ціології як цілої науки про суспільство (ін-
дустріальне суспільство), бо, якщо аграрне 
суспільство «закручувалось» силою приро-
дного розуму (прийшла весна – сіяти, вста-
ло сонце – йти до худоби …), то індустрі-
альне мусило «закрутитись» силою людсь-
кого розуму, і, часто, в супереч природному 
(працювати вночі, відпочивати влітку). Се-
рйозним соратником О. Конта став Ф. Тей-
лор, який розробив концепцію людини еко-
номічної, в основі якої лежав принцип 
будь-якою ціною заставити людину працю-
вати більше (за вироблену понад норму де-
таль заплатити більше, ніж вартують іден-
тичні деталі, вироблені у нормований час). 
Стояла задача «прискорення» людської ак-
тивності, бо тільки людина на прискоренні 
могла остаточно розірвати свою  індивіду-
альну прив’язаність до атомістичної струк-
тури  аграрного буття; інакше кажучи, по-
трібно було «розкачати» людину, підштов-
хнути наче до справжньої індивідуальної 
свободи, насправді ж тільки до вільного ін-
дивіда як будівельного атома індустріаль-
ного буття. 

Якщо у традиційному суспільстві пло-
доносним було зерно, як у прямому, так і 
переносному (Біблійному) сенсі, то в індус-
тріальному плодоносними мусили стати 
гроші: «гроші по своїй природі плодоносні 
і здатні породжувати нові гроші» [6, с. 71], 
– проголосив М. Вебер, кинувшись у пошук 
шляхів «вирощування грошей». І якщо він, 
як справжній науковець, описав таких чи-
мало і так, що ними змогла скористатись 
визначальна частина європейського насе-
лення (середній клас), то К. Маркс, як пра-
гматичний ідеолог, відразу подався у дамки 
– розказав про найпростіший варіант: лю-
дей можна змусити працювати більше, за-
плативши так, ніби вони не працювали бі-
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льше (поняття додаткової вартості). Але 
гроші мусили накопичуватися, накопичені 
вони ставали фактором «закручування» ін-
дустріального буття, тому справжньою ато-
мізованою одиницею останнього виявився 
не індивід, а грошовитий індивід.  

Що сталося з красивою мрією О. Кон-
та? Що отримав просто індивід – те, що 
обіцялось: індустріалізацію – поряд із лю-
диною нормально прижилися машини, а ві-
льний індивід, відпрацювавши необхідний 
час на себе, зазвичай по схемі К. Марк-са, 
змушений працювати ще на свої машини 
(електроенергію, бензин…). Врешті, людс-
тво, обставивши себе атрибутами штучної 
природи, почало перероджуватися: спочат-
ку омертвів   навколишній  світ, а потім і 
сама людина, щоб вижити, вона навчилася 
їсти штучну їжу, жити в штучному просто-
рі, носити штучний одяг, задовольнятися 
штучним (репродуктивним) мистецтвом 
тощо, бо природного на всіх не вистачало. 
Чи були альтернативи? У цьому часі – вже 
ні. Вони могли б бути, якби раніше не було 
І. Канта з його ідеєю «вічного миру» (рані-
ше імперська свідомість розв’язувала про-
блему нестачі життєвих ресурсів методом 
війни, що, водночас, корегувала і демогра-
фічну ситуацію), якби раніше не було 
М. Лютера з його 95-ти тезами 1517 року, 
якби не було теоретиків природного права, 
договірного походження держави, гуманіс-
тів, а, головне, якби не було І. Ньютона, 
який, розбивши філософію, дав зелене світ-
ло науці, озброївши останню деїстичною 
картиною світу, де було обґрунтоване по-
няття «прискорення» як необхідної сили, 
що в природному світі долає протиріччя 
між рухом і спокоєм, а в соціальному – прі-
рву над різними епохами. Усі ці намічені 
раніше тенденції завершували свій цикл, 
спричинивши «парад» соціальних явищ пе-
редіндустріального плану.  

Арістотель ніяк не міг прийти до того, 
що Земля може рухатися навколо Сонця. 

На те мусили б бути дві причини: природна 
або примусова. Останньої не спостерігаємо, 
а перша неможлива. У пустому просторі ті-
ло або стоїть, або рухається прямолінійно і 
рівномірно, бо як рухоме може спинитися? 
або нерухоме зрушити з місця? Тому Земля 
мусить стояти у центрі світу. І. Нью-тон на-
звав цю силу і знайшов її числове визна-
чення – 9,8: сила, що спричиняє приско-
рення, має доцентровий характер, будучи 
властивістю, що йде з центру і розповсю-
джується на всі місця оточуючого світу, 
стимулюючи до руху тіла. 

Деїстична картина світу добре вписа-
лась у модель саме індустріального суспі-
льства: організація на засаді розуму (меха-
нічного атрибуту неорганічного світу, через 
його опосередкованість у соціальне буття 
вносились атрибути неживого, що полег-
шує процес переходу від життя до смерті), 
людина як ідеальна машина (знайшла на-
решті своє втілення проголошена Ж. Ла-
метрі аналогія!), людина як обслуга маши-
ни (малої, побутової, і великої, соціальної), 
прискорення руху (індивіда і темпів розви-
тку), доцентровий характер сил, що «закру-
чують» систему (капіталу) … До речі, мо-
дель деїзму нагадує форму «вічного двигу-
на» у тому розумінні, що її кінця не видно: 
добуваючи своє буття у соціальних струк-
турах, вона успішно перемістилася у струк-
тури мовні, де логіка та сама, тільки форма 
буття на порядок вища – хтось задав лінгві-
стичні структури, а потім його присутність 
стає необов’язковою, бо структури само-
стійно форматують буття. Це добре узгод-
жується з загальновідомою Біблійною те-
зою, що Отець до тепер продовжує твори-
ти. Можемо припустити: деїстичний Бог і є 
Отець – одне із втілень Трійці, що на сьо-
годні вдалось добре розпізнати сучасній 
людині, завдячуючи тому знанню, що, мов 
джин, було відкорковане в Едемському са-
ду. Але Бог Триєдиний, і в цьому Його си-
ла, однобічність – прояв слабкості, ми це 
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зрозуміли, перебуваючи на перехідному 
рубежі між індустріалізмом і постіндустрі-
алізмом. Реабілітація К. Леві-Стросом мис-
лення сучасної і древньої людини нагадує, 
що будь-який вихід має сенс не заради від-
стані, а для збагачення самого сенсу істи-
ною (Мойсей вів свій народ пустинею рівно 
40 років, а не 39 чи 41, бо було рівно стіль-
ки потрібно, щоб той народ «визрів» до ін-
шого буття). Ми відкинули Бога-Духа і Бо-
га-Сина, йдучи назустріч Богу-Отцю (Тво-
рцю), а Він йшов (був змушений йти?) на-
зустріч нам. Чи ще недостатньо пізнали 
останнього, що задатись завданням справ-
жньої Богоподібності? Бог супроводжував 
людство усю його історію, а релігії еволю-
ціонували (аграрне буття – католицизм 
(монастирський аскетизм), індустріальне 
буття – протестантизм (світський аске-
тизм), інформаційне буття (людинотворчий 
аскетизм), щоб зберегти зв'язок між Богом і 
людиною, щоб остання занадто не віддали-
лась і не відпала. Наш розум виправдовував 
цей шлях, щоб в наших діях знайти аргуме-
нтацію своєї істинності. Він вишукував но-
ві категорії і поняття, а окремі люди, напо-
внювали їх конкретним змістом. Розум віч-
ний і вічні його категорії, а їх наповнення 
історичне, але безкінечне, що було показа-
не на прикладі категорії деїзму. Інший при-
клад, категорія «відбір»: первісний відбір 
природний. Відбираючи, несвідома приро-
да знала (мала) програму: для збереження 
сильного людського виду, пристосованого 
до виживання в даних природних умовах. В 
індустріалізмі відбір здійснює саме суспіль-
ство. З якою метою? Не для виживання ро-
ду взагалі, а «відібраних» соціальних утво-
рень і за допомогою програмам-ідеологій. 
Яка ж мета може переслідуватись на рівні 
трансплантаційних технологій, хто буде ви-
значати, кому бути організмом, а кому 
тільки органом? Як бачимо, матриці скрізь 
одинакові, тільки деміург (Суб’єкт) різний. 
Усе це демонструє, що ми йдемо шляхом 

подальшого «розбивання» атома. Як абсо-
лютно точно про це сказали російські мис-
лителі Горелові: «Вот он, наш ХХ век. / Все 
гудит набатом: / Расщепленный человек / 
Разбивает атом» [7, с. 42]. Йдучи цією до-
рогою, ми неминуче прийдемо до розби-
вання соціального атома до деякого фотона 
– найменшої частини, що немає маси спо-
кою (симулякра?), тоді вже тілесна смерть 
людства буде неминуча. Схоче, що підго-
товка у цьому напрямку розпочата, про її 
дух говорять постмодерністи, але особливо 
виважено пише В. Кутирев, показуючи па-
радоксальність ситуації: сучасна людина 
оволоділа технологіями трансплантації, 
генної інженерії, що зводять сенс людської 
тілесності до нуля, проте ще ніколи не при-
діляла стільки значення своєму тілу [8, 
с. 33–48]. Якщо абстрагуватись від цього і 
подивитись з боку, з деякої деїстичної від-
стані, то здається, що мова йде, про індійсь-
кого Пурушу, якого готують для таємничої 
жертви, після якої постане новий, зовсім 
інший світ. 

Чи можливий такий фінал сучасного 
людства? Уже ні, від нього застеріг І. Кант 
своїми антиноміями, показавши, словами 
Г. Щокіна, маятниковий цикл людського 
розуму: стомившись від розбивання, розум 
обов’язково прийде до складання. Можна 
згадати і Б. Паскаля з його знаменитою 
фразою, що слабкий той розум, який не ус-
відомлює власних меж, а також Г. Гегеля з 
його поняттями рефлексії і спекулятивного 
розуму. Втім, індустріальний, шлях людст-
ва не був марним, воно розпізнало і запус-
тило такі програми, що уможливлюють йо-
го виживання у надзвичайних, межових, 
моментах буття. Долучаючи  поняття інер-
тності, можемо сказати, що ті програми бу-
дуть довго котитись за законами свого вла-
сного буття. А людство мусить зайнятись 
проблемою «виходу».  

Постмодерністи розуміють цивілізацію 
як «простір без виходу назад», однак, ство-
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рюючи блага цивілізації, людина, мов «вуз-
лики на пам’ять» самій собі зберігає у бутті 
присутність попередніх форм соціального 
буття. Так в аграрному суспільстві присутні 
елементи варварського, а в індустріальному 
– того і іншого, а сьогодні найсучасніший 
заміський тип життя (принади природи + 
зручності цивілізації = вілла: заміський бу-
динок із хорошим сполученням із роботою 
у місті): цикл по логіці Г. Гегеля – теза, ан-
титеза, синтез. Ми підходимо до демон-
страції, що людство завжди долало ситуації 
виходу, як пише Б. Юдін, «багато авторів, 
як і ті, хто підходить до людини з позицій 
науки, так і ті, хто вивчає її з інших точок 
зору, у тих чи інших формах і термінах ві-
дмічають у статусі ключової риси специфі-
чно людського існування присутню людині 
(чи закладену в неї?) здатність долати ті чи 
інші межі» [9, с. 21]. Важко було долати 
страх селянину, що в історичному «вчора» 
склав свої пожитки у торбу і пішов до неві-
домого міста шукати кращої долі. Але 
справжнього успіху досяг той, хто пішов 
одним із перших. Важко відірвати наших 
дітей від комп’ютера …Скільки разів люд-
ство здійснювало перевороти – коперніків-
ський, суб’єкт-об’єктний … Врешті той пе-
реворот зачепив поняття «входу»-
«виходу»: у Середньовіччі ціннісним був 
«вхід» до Раю, ключі від якого мав Петро, у 
наш час – «вихід» із штучного Раю, але 
ключі від нього вже у наших руках. Винай-
шовши комп’ютер, людство не зможе від-
мовитися від нього. Але ж проблема, влас-
не,  не у комп’ютері, а  у страхуванні від 
перспективи формування кіберорганічної 
системи типу «homo+комп’ютер» [10, 
с. 21], з якої людина, і то тільки на перших 
порах, буде «виходити», щоб поспати і за-
довольнити елементарні потреби, тоді як 
робота, дозвілля, знайомства, спілкування: 
все знаходитиметься у середині системи. 
Соціальна інфраструктура занепадатиме: 
будівлі руйнуватимуться, авто – ржавіти-

муть, а людина спокійно сидітиме у Мере-
жі. А з часом технології забезпечать повний 
перехід «розчепленої» людини у Мережу: 
кінець світу (евтаназія людства) буде не 
страшним, безболісним, представляючи со-
бою телепередачу [1, с. 61]. Щоб цього не 
сталося, маємо навчитися мистецтву (нау-
ці?) «виходу», аналогічно, як приручивши 
коня, людина не стала кентавром, а тільки 
вершником (воїном), сконструювавши авто, 
людина не стала «автом», а тільки «люди-
ною на машині». Кінь, авто, комп’ютер – це 
тільки історично зумовлені зовнішні чин-
ники, що впливають на формування частки 
«соціо» в алгебраїчному рівнянні людини. 
«Біо» залишається тим незмінним центром, 
у якому усі людські змінні збираються до 
купи і підсумовуються у людському «Я». 
Соціальний «парад» катастроф на межі ін-
дустріального та інформаційного буття оз-
наменувався неминучістю «виходу» із різ-
ного роду крайнощів. Уже понад семиміль-
ярдне людство знову не вмістилося у рамки 
існуючого соціального буття: урбанізація, 
обрамлюючись, з одного боку, межею агре-
сії, а з іншого, депресії, «загнала» людство 
у новий вимір світу – віртуальне буття, і 
все з тієї ж одвічної  установки – прагнення 
до свободи. Якщо застосувати тезу-антите-
зу Г. Гегеля, можна сказати, що людство 
(аналогічно як Абсолютна ідея) розпалося 
до рівня свободи кожного свого атома. Це, 
безперечно, вершина, рух далі – це рух над 
міру (пригадаймо сенс цього поняття в ан-
тичному розумінні!), отже до смерті.  

За тезою-антитезою мусить наступити 
синтез – логіка спірального циклу. 

Пройшовши від життя до смерті, людс-
тво мусить пройти від смерті до життя. Ця 
теза поки що метафорична, міфічна, але са-
ме у ній філософія майбутнього. Як людсь-
ке тіло, підготовлене дією усіх законів бут-
тя (вироку) до смерті, як може не померти? 
Будь-яка дохристиянська релігія тут «зави-
сне»: розумно створене буття передбачає 
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порядок через слідування Логосу (закону) у 
всіх його сферах, у тому числі і людській. 
Вершиною цієї філософії є поняття «кар-
ми» і «сансари». Компроміс дає тільки хри-
стиянська релігія саме через ідею прощення 
[4, с. 15–16]: Бог може заради однієї люди-
ни відмінити усі закони розумного впоряд-
кованого світу і дарувати прощення. І світ 
не програє, а тільки виграє. Який саме Бог? 
Відповідь проста: Бог-Син (Боголюдина). 
Серед неорелігій, вочевидь, пройде «від-
бір» і справі розбудови інформаційного су-
спільства прислужаться саме ті з них, що 
«розкручуватимуть» цю ідею. Зрештою, це 
може буде і якийсь оновлений (синтезова-
ний з протестантизмом) варіант католициз-
му. Такий синтез покаже, що софістична по 
своїй природі задача «чи може Бог створи-
ти такий камінь, якого не підніме» буде 
розв’язана у такій інтерпретації: так, в мо-
мент, коли буде вирішуватися життя не-
винної людини. На цій підставі люди ство-
рять (назвуть, бо Г. Сковорода уже ство-
рив) нову світоглядну модель (різновид 
монодуалізму, такий собі теодеїзм? Орга-
нометаністизм?), з якої буде випливати по-
двійна, ексцентрично-центрична, природа 
людини. У новій філософії «Я» не буде ро-
зумітися як чисте «еґо», бо такою людина є 
не взагалі, а тільки з точки зору її індивіду-
ального несвідомого. «Я» постане крізь 
призму Східного поняття «чакри», що й за-
свідчуватиме взаємоперехід між Сходом і 
Заходом (на рівні людства, а також обох 
півкуль мозку окремої людини; об’єм до-
слідження не дозволив вклинити думку, 
про «однопівкульну інвалідність» сучасної 
людини). Це «Я» буде міститися у людсь-
кому серці, що виконує, з одного боку, роль 
механічного двигуна (велике коло круго-
обігу), а з іншого (мале коло кругообігу) 
має особливий, відокремлений (і недослі-

джений) зв'язок з мозком. Можливо, мозок 
виконує щодо серця роль, ідентичну тій, що 
виконуватиме комп’ютер щодо людини у 
постіндустріальному бутті (швидкого роз-
рахунку, інваріантного пошуку тощо). А по 
тому може ми й наповнимося Духом і бу-
демо справді як Боги, тільки смертні, щоб 
вони нам не заздрили (чого особливо боя-
лися у Римі). Можливо, віртуальність спе-
ціально дана нам для випробування своїх 
сил саме у такому світі. Свого часу 
В. Гоголь писав, що мистецтво є сферою 
для перевірки ідей перед маніфестацією їх 
до дійсності. 
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Проблема даної статті полягає у дослі-

дженні логіко-методологічних, «внутрі-
шніх», інтерналістських чинників розвитку 
соціально-гуманітарних наук. Важливою 
частиною цього наукового циклу є історич-
на антропологія, орієнтована на аналіз та 
реконструкцію різноманітних аспектів пси-
хологічного, соціально-психологічного, со-
ціокультурного буття людини, соціальних 

груп та суспільств минулого; притаманних 
їм сприймання світу, соціально значущих 
та приватних норм та стереотипів повсяк-
денного життя, культурних і соціальних 
практик. 

Метою роботи є послідовне розв’язання 
таких задач: аналіз інтерналістських аспек-
тів генези, становлення та розвитку істори-
чної антропології; визначення пізнавальних 
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особливостей цієї наукової дисципліни та її 
місця в просторі соціально-гуманітарних 
наук, когнітивна структура. 

Актуальність даної проблематики може 
бути розглянута у науково-пізнавальному 
та соціально-культурному вимірах. Основу 
першої складає вельми мала дослідженість і 
велика складність питання логіко-методо-
логічних чинників соціально-гуманітарних 
наук взагалі і історичної зокрема. М. М. Ба-
хтін вказує на складність діалогічного «ме-
ханізму» розвитку соціально-гуманітарних 
наук [1, c. 7]. На його думку, проблема па-
м'яті є «одним із центральних місць у філо-
софії» [1, c. 9] і гуманітаристики. Вивчаючи 
еволюцію соціокультурних норм і правил 
через посередництво діяльності і повсяк-
денного життя людей і суспільств, історич-
на антропологія є однією із наук, які дослі-
джують суспільну пам'ять та її роль у соці-
умі. 

По-друге, історична антропологія за-
ймає одне із провідних позицій у процесах 
гуманітаризації і гуманізації сучасних соці-
окультурних умов; різноманітних аспектів 
освіти на всіх її рівнях. 

Про велику складність аналізу чинників 
розвитку соціально-гуманітарних наук, а 
отже і історичної антропології, пише  
Р. М. Нугаєв. На його думку, «судячи з кі-
ль-кості, структури і змісту опублікованих 
досліджень, жодна із теоретико-методо-
логічних проблем <…> не носила ще тако-
го складного і заплутаного характеру, як 
проблема зросту соціогуманітарного знан-
ня» [16, c. 58]. Чинники складності та бага-
тоаспектності соціально-гуманітарних на-
ук, очевидно, є одними із головних причин 
малодослідженості вказаних проблем, фі-
лософсько-научних та історико-научних, 
соціогуманітаристики та історичної антро-
пології. Показово, що жоден із визначних 
філософів науки не створив своїх концеп-
цій на грунті суспільних та гуманітарних 
наукових дисциплін. «Інтелектуальним ма-

теріалом» для створення філософсько-
наукових та історично-наукових теорій 
слугували фізика та астрономія для 
Т. Куна, фізика для Дж. Холтона, біологія 
для Ст. Тулміна, фізика та астрономія для 
П. Фейерабенда. 

Певні згадки про психологію (щоправ-
да, індивідуальну, але не соціальну або ет-
нічну) присутні у наукових конструкціях 
С. Тулміна, М. Полані, П. Фейерабенда; 
втім, вони мають скоріше ілюстративний 
характер, ніж спробу пояснення механізмів 
розвитку хоча б цієї гуманітарної (проте, 
частково) науки. 

Розуміння причин та механізмів розви-
тку соціально-гуманітарних наук та істори-
чної антропології має вельми не системний 
та «нескоординований» характер. Так, 
М.М. Бахтін акцентує увагу на механізмі 
діалогу «пізнаючого та відкриваючогося» 
[1, c. 8], як на фундаментальній особливості 
та «причинності» розвитку гуманітарних 
наук. Л. Февр [22, c. 37] та Р. М. Нугаєв [16, 
c. 60] відзначають полідисциплінарність 
соціально-гуманітарних наук як важливий 
чинник їх функціонування. Важливу роль 
полідисциплінарності, «формування певної 
системи тісно пов’язаних дисциплін <…>, 
дисциплінарного комплексу» [19, c. 33] в 
поясненні розвитку соціогуманітарного пі-
знання вбачає і М. А. Розов. Очевидною, 
таким чином, виглядає об’єктивна необхід-
ність у пошуку внутрішніх чинників розви-
тку (його змісту, структури та орієнтації) 
суспільних та гуманітарних наук і історич-
ної антропології, як, можливо, найбільш 
важливої для всього комплексу названих 
дисциплін, оскільки, як слушно відзначила 
О. Л. Черткова «без справжньої гуманітар-
ної науки ХХІ століття не буде взагалі» [25, 
c. 35]. 

Слід відзначити, що існують декілька 
розумінь наукового терміну «історична ан-
тропологія». В свою чергу, із них можна 
виокремити три, ймовірно основні інтер-
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претації: 
1. Історична антропологія – це науко-

вий напрямок історичного пізнання у зага-
льному масиві різноманітних соціально-
гуманітарних дисциплін, зокрема, соціоло-
гії, політології, культурології, філософії, 
лінгвістики та ін. Даний напрямок складає 
вивчення гуманітарних аспектів буття лю-
дини на рівні антропологічно орієнтованих 
пізнавальних підходів, властивих кожній 
науці соціогуманітарного циклу, але не 
пов’язаних між собою. 

2. Історична антропологія – окремий 
напрямок історичних досліджень, що скла-
вся у Західній Європі, переважно у Франції, 
у 1960-ті – 1980-ті роки. 

3. Історична антропологія – оригіналь-
на наукова дисципліна, яка пройшла досить 
довгий і складний шлях розвитку і вивчає 
численні аспекти і особливості існування у 
часі людей, суспільних груп та соціумів у 
психологічному, ціннісно-світоглядному та 
соціокультурному вимірах. 

Вказану інтерпретацію, яка має ціліс-
ний і системний характер, слід розглядати 
як базову при аналізі сутності та спрямова-
ності пізнавальної еволюції науки «про лю-
дей у часі». 

Історична антропологія як наука має іс-
тотні когнітивні традиції у європейській 
думці та інтелектуальних пошуках. Еволю-
цію її можна розділити на декілька етапів за 
критеріями когнітивного змісту та особли-
востей пізнавальної орієнтації. 

1. 1830-ті – 1880-ті рр.: Наукові істо-
ричні дослідження романтичної школи у 
Франції (найбільш видатний представник – 
Ж. Мішле), Германії, Росії (слов’яно-
фільська думка). Європейський романтизм 
сфокусував увагу на дослідженнях (що ма-
ли, переважно, описово-поверховий харак-
тер) психологічних і культурних факторів 
розвитку суспільств доби Середньовіччя та 
Відродження. Слов’янофільські та пансла-
вістські мислителі Росії – К. Аксаков, 

М. Данілевський та інші увели в інтелекту-
альний обіг категорії етнопсихологічні та 
цивілізаційні (зокрема, культурно-історичні 
типи) які, корелюючи із західноєвропейсь-
кою думкою, але з інших світоглядних по-
зицій, базувалися саме на вивченні психо-
логічних і культурних чинників соціально-
го розвитку. Таким чином, зміст першого 
етапу полягає у актуалізації дослідницького 
інтересу до вивчення фактично соціокуль-
турної, етнопсихологічної і соціопсихоло-
гічної проблематики. 

2. 1880-ті – 1920-ті рр.: На даному ета-
пі відбулося створення безпосередніх нау-
кових передумов для генези школи «Анна-
лів» як майбутнього центру досліджень у 
галузях інтелектуальної історії й історичної 
антропології. Значну роль у створенні ког-
нітивного підґрунтя для виникнення фун-
даменту історичної антропології створили, 
зокрема, дослідження соціолога 
Е. Дюркгейма [12]; істориків культури 
Я. Буркхардта [6] та Й. Гойзінги [24]; філо-
софа і соціолога М. Вебера [7]. Велике зна-
чення для створення «парадигми «Анналів» 
та наукових засад історичної антропології 
мали дослідження історика А. Піренна, гео-
графа П. Відаль-де-Ла Бланша, етнолога Л. 
Леві-Брюля та ін. У вказаний проміжок ча-
су (зокрема, у 1920-ті роки) були опубліко-
вані і праці засновників «Анналів» – ґрун-
товна робота М. Блока [3] та низка статей 
Л. Февра (зокрема, [23]) значною мірою 
присвячені аналізу ролі антропологічних 
чинників у історичному процесі. Історично-
антропологічно орієнтовані наукові праці 
були створені також в Україні (студії 
М. С. Грушевського та його школи у 1920-х 
роках) та в Росії (роботи Л. Карсавіна). 

Велике значення для виникнення когні-
тивних основ історичної антропології мали 
потужні впливи істотних інтелектуальних 
трансформацій та активного діалогу науко-
вого пізнання і мистецтва, які реалізувалися 
на початку ХХ ст. у Західній Європі та у 
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Росії. Як відзначив В.С. Стьопін, «філосо-
фи, культурологи, історики при аналізі у 
синхронному зрізі різних етапів розвитку 
науки, мистецтва, політичної та моральної 
свідомості, і т. п., відмічали резонанс різ-
них сфер культури у період формування 
нових ідей, що мали світоглядний сенс 
(О. Шпенглер, Е. Касирер, А. Тойнбі, 
О. Лосєв)» [20, c. 68]. 

3. 1930-ті – 1940-ві рр.: На початку да-
ного етапу була створена Школа «Анна-
лів», яка стала виконувати роль генератору 
нових ідей, теоретичних підходів та конце-
пцій, що дозволяли суттєво оновити та по-
глибити історичне і соціально-гуманітарне 
пізнання. Важливим чинником історичного 
розвитку засновники нового наукового на-
прямку М. Блок та Л. Февр вважали індиві-
дуальну і колективну, сус-пільну свідомість 
(і підсвідомість) людей та соціумів минуло-
го. Ці когнітивні підходи були реалізовані, 
зокрема, у фундаментальних працях:  
М. Блока – «Феодальне сус-пільство» і Л. 
Февра – «Ориген и Депер'є або Загадка ки-
мвала світу» (1942), «Навколо «Гептамеро-
на». Любов сакральна і любов профанна» 
(1944), «Проблема атеїзму в ХVІ столітті: 
релігія Рабле» (1942). Значення «Анналів» 
для поступу соціогуманітарного знання бу-
ло настільки масштабним, що А. Я. Гуре-
вич охарактеризував його як наукову рево-
люцію [9, с. 513]. Визначне дослідження, 
яке включало значний елемент історико-
антропологічної проблематики, було ство-
рено у вказані часи і СРСР – дослідження 
«Низової культури» Середньовіччя та Рене-
сансу М. М. Бахтіна (1944) [2]. 

Отже, на цьому етапі концепції та цін-
нісно-аксіологічні орієнтації історичної ан-
тропології як наукового напрямку вийшли 
«на поверхню» історичних та соціально-
гуманітарних досліджень: стали важливою 
частиною актуальної «повістки дня» остан-
ньої. 

4. 1950-ті – 1960-ті рр.: На цьому етапі 

найбільш суттєве значення для розвитку іс-
торичної антропології та соціально-
гуманітарного пізнання мали наукові студії 
учня Л. Февра, Ф. Броделя, та його одно-
думців і учнів. 

У великих працях про ґенезу капіталіз-
му, Середземноморський світ другої поло-
вини ХVІ ст. [4], особливості французького 
історичного процесу [5], аналіз соціально-
економічних аспектів історичних процесів 
тісно пов’язаний із дослідженням менталь-
ності та повсякденного життя людей та су-
спільств Середньовіччя і Нового Часу. Зна-
чною мірою студії Ф. Броделя продовжили 
концепції М. Блока, орієнтовані на дослі-
дження історико-антропологічних аспектів 
соціально-економічних процесів минулого 
у просторі таких масштабних об’єктів, як 
Середземноморські держави та соціуми 
другої половини ХVІ ст.; глобальні суспі-
льні, економічні та культурні трансформа-
ції, які виникли при ґенезі і становленні ка-
піталізму у ХV- ХVІІІ ст.; історичні шляхи 
розвитку французького суспільства. «Внут-
рішній», когнітивний зміст «броделевсько-
го» етапу розвитку історичної антропології 
полягає у підготовці пізнавальних умов для 
оформлення останньої із напрямка історич-
ного пізнання у окрему історичну наукову 
дисципліну. 

5. 1960-ті – 1980-ті рр.: Протягом дано-
го етапу відбулося становлення та здійсни-
вся вельми швидкий зріст історичної ан-
тропології як, фактично, самостійної науки. 
Досить часто історичну антропологію у її 
суто науковій іпостасі називають історією 
ментальностей, що викликано орієнтованіс-
тю даної науки на реконструкцію та аналіз 
сприйняття індивідуального чи колектив-
ного, суспільною свідомістю різноманітних 
аспектів суспільного та культурного життя. 
Так, велику цікавість соціогуманітарної на-
укової спільноти викликали дослідження 
французького вченого Ф. Арієса, «який об-
рав у якості об’єктів для вивчення такі 
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<…> явища, як, наприклад, проблему смер-
ті у індивідуальній та колективній свідомо-
сті середньовічного суспільства» [11,  
с. 46-47]. Подібні методологічні підходи 
були застосовані у роботах таких дослідни-
ків, як Ж. Ле Гофф [8], Ж. Дюбі [10], М. 
Серто та багатьох інших. 

Концепції й когнітивні ідеали історич-
ної антропології знайшли послідовників і у 
колишньому СРСР. У вказані часи там ви-
ник і почав вельми інтенсивну працю міс-
цевий центр розвитку цієї нової історичної 
науки. Становлення і науковий поступ його 
ґрунтувалися на численних наукових пра-
цях А. Я. Гуревича («Категории средневе-
ковой культуры», 1972, «Средневековый 
мир: культура безмолвствующего боль-
шинства», 1990) та його однодумців 
(А. Л. Ястребицька [30] та ін.). Вони дослі-
джували зміст та особливості ментальності 
середньовічних західноєвропейських сус-
пільств (переважно, французького), соці-
ально-культурних норм і стереотипів, по-
всякденного життя. 

Поряд із послідовниками школи «Ан-
налів» істотний внесок у історико-
антропологічні студії зробила тартусько-
московська семіотична  школа, очолювана 
Ю. М. Лотманом. У семіотичних та філоло-
гічних роботах її авторів помітне місце за-
ймає аналіз соціально-культурної та соціа-
льно-психологічної мотивації історичних 
дій індивідів та суспільств минулого Росії 
майже на всьому протязі її історичного 
шляху; реконструкція соціально значимих 
норм суспільного життя та повсякденності 
російського суспільства (переважно у пері-
од ХV – першої половини ХІХ ст.). Визна-
чними представниками цих досліджень є 
сам Ю. М. Лотман [15], Б. А. Успенський 
[21], В. Живов, Б. Єгоров та ін. 

Дослідження антропологічних і соціо-
культурних мотивацій приватного життя і 
суспільно значимої діяльності індивідів та 
суспільних груп минулого, є характерними 

також для творчості дослідника літератури 
та суспільної думки Середньовічної Русі 
Д. С. Лихачова, антикознавця (Стародавній 
Рим) Г. С. Кнабе. 

Отже, виникнувши як самостійна наука, 
історична антропологія у даному періоді 
свого розвитку почала активну когнітивну 
експансію у суміжні науки соціально-
гуманітарного простору (історію Стародав-
нього Світу, історію суспільної думки, фі-
лологію, семіотику). 

Цікавою є паралель цього етапу із роз-
витком некласичної науки, яка, за висловом 
А. Лекторського, «повертається до психо-
логізму» [14, с. 78]. 

6. 1980-ті рр. – сучасність: На даному 
етапі відбулася диференціація історико-
антропологічного пізнання на різні наукові 
напрямки, які стали більш глибоко та все-
бічно аналізувати дослідницькі проблеми, 
знайдені у просторі цілісної наукової дис-
ципліни. Зокрема, «історія писемності» – у 
аспекті вивчення соціально-психологічних 
та соціокультурних умов виникнення писе-
мних матеріалів і документів та аналізу ме-
нтальності їх авторів й «користувачів» 
[26, с. 42]; «історія повсякденності», яка 
вивчає соціокультурні норми, ритуали, тра-
диції, які спрямовують побутову та соціа-
льно значущу поведінку індивідів та функ-
ціонування соціумів [18]; мікроісторія – ре-
конструкція життя та діяльності мікро-
об’єктів історичного процесу – окремих 
людей, сімей, громад, сіл, невеликих міст 
або кварталів чи районів великих міст у ас-
пектах соціально-психологічному та соціа-
льно-культурному [28], культурна історія 
та ін. «Індивідуалізація», за Р. Шарт’є 
[27, с. 51], історико-антропологічних дослі-
джень на даному етапі добре кореспондує із 
важливою когнітивною рисою постнекла-
сичної науки, яка полягає у розумінні нау-
кового пізнання як «творчого процесу, що 
породжує множину конкуруючих між со-
бою інтерпретацій» [13, с. 143]. Поглиб-
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лення, завдяки диференціації історико-
антропо-логічного знання, поєдналося з йо-
го по-дальшою «географічною» експансією 
і виникненням відповідних наукових на-
прямків у Італії, Германії, США, Великій 
Британії, Україні (зокрема, праці Н. Якове-
нко [29]). 

Втім, надзвичайно розгалужене і по-
стійно оновлюване історично-антро-
пологічне пізнання зберігає основний ког-
нітивно-ціннісний ідеал власної еволюції, 
який був висунутий засновниками інтелек-
туальної історії і її важливої складової – іс-
торичної антропології: дослідження ролі 
психіки людини та суспільства у складному 
та багатоаспектному історичному процесі. 

Еволюцію розвитку історично-
антропологічних підходів та історичної ан-
тропології можна представити у вигляді на-
ступного алгоритму: 

1 період: Створення когнітивно-
ціннісного ідеалу вивчення людини та                 
«людського виміру» у історії; 

2 період: Складення когнітивних основ 
для створення наукової «матриці», яка б не 
тільки описувала, але і пояснювала істори-
чний процес, значною мірою – за допомо-
гою аналізу «людського чинника» в історії; 

3 період: Створення наукової «матриці» 
інтелектуальної, «пояснюючої» історії, у 
якій значну роль відіграли історично-
антропологічні підходи; 

4 період: Складення пізнавальних умов 
для формування історичної антропології як 
самостійної наукової дисципліни; 

5 період: Виникнення науки історичної 
антропології, її зріст та когнітивна експан-
сія у суміжні дисципліни соціогуманітарно-
го циклу; 

6 період: Диференціація єдиної науки 
на кластер наукових історично-антрополо-
гічних за суттю дисциплін, які більш гли-
боко та масштабно досліджують проблема-
тику власної наукової «матриці». 

Перший та другий періоди історична 

антропологія існувала на рівні когнітивно-
ціннісних ідеалів (значною мірою, емоцій-
них), окремих наукових підходів. На тре-
тьому та четвертому етапах історична ан-
тропологія діяла на рівнях когнітивно-
ціннісних ідеалів (логічно обґрунтованих) 
та наукового напрямку інтелектуальної іс-
торії, і, меншою мірою, історичної науки в 
цілому. На п’ятому та шостому етапах істо-
рична антропологія функціонувала як 
окрема наукова дисципліна та фундамент 
для створення більш «спеціальних» науко-
вих дисциплін «історико-антропологічного 
циклу». 

Причиною наукової еволюції історич-
ної антропології  і взагалі її виникнення є 
об’єктивна необхідність історичного і,  ши-
рше, соціально-гуманітарного пізнання у 
дослідженні причинності історичних, соці-
альних, політичних, економічних і культу-
рних процесів. Вихідним пунктом та ру-
шійною силою останніх є людина та сус-
пільство, їх свідомі та неусвідомлені погля-
ди на різноманітні аспекти соціального 
буття; а отже, і мотивація вчинків і діяль-
ності, індивідуальної та колективної. Від-
повідно до цієї головної мети, основним 
вектором розвитку історичної антропології 
було – і є – продукування найбільш глибо-
кого, вірогідного та адекватного знання про 
причини та сутність різних за масштабами 
та значимістю історичних, а також, частко-
во і сучасних соціально-культурних і полі-
тичних процесів. 

Підводячи підсумки, можна сказати, що 
тенденції виникнення і динамічного посту-
пу історичної антропології у масиві істори-
чного та соціально-гуманітарного пізнання 
були настільки ж обумовлені, як і створен-
ня мозку та розвиток його структур у ході 
біологічно-соціальної еволюції людини, або 
винахід комп’ютера у ході поступу техніч-
них систем і кібернетики. Подібно до мозку 
людини та комп’ютеру у техносфері істо-
рична антропологія координує, орієнтує і 
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пояснює розвиток системи соціально-
гуманітарних наук. Важливі когнітивні 
особливості (у їх поєднанні) дозволяють їй 
виконувати цю функцію ефективно. Так, 
вельми велика ступінь міждисциплінарних 
зв’язків історичної антропології дозволяє 
використовувати досвід та інтелектуальні 
надбання інших наук: соціології, психоло-
гії, культурології, філології, семіотики, гео-
графії та ін., що, в свою чергу, є джерелом 
багатьох інтелектуальних та методологіч-
них новацій. Трактування індивідуальної та 
суспільної психіки (на рівнях свідомому та 
неусвідомленому) є витоком пояснення (за 
допомогою методологічних новацій, про 
які йшлося вище), аналізу причин і змісту 
історичних подій та процесів. Визнання 
людини та суспільства як найважливіших 
чинників розвитку історичних процесів на-
дає цій науці високий гуманістичний сенс, 
який виступає важливою світоглядною і 
філософською складовою гуманізації всьо-
го сучасного світопорядку.  

Будучи об’єктивно орієнтованою на ви-
конання складних пізнавальних, а також 
світоглядних завдань, історична антрополо-
гія, фактично є системою, що поєднує три 
когнітивні рівні. 

На першому, мікрорівні, об’єктом істо-
рично-антропологічних досліджень є окре-
мі елементи психологічних та соціально-
психологічних і соціально-культурних реа-
лій минулого, зокрема: ритуали, жести, речі 
та ін. 

На другому, мезорівні, історична ан-
тропологія вивчає формування і функціо-
нування індивідуально-психологічних, со-
ціально-психологічних і соціально-
культурних процесів минулого, зокрема, 
ґенезу і існування уявлень про світ і засно-
ваних на них стереотипів і мотивацій осо-
бистісної і соціально-значущої поведінки 
індивідів, соціальних груп, соціуму. На 
третьому, макрорівні, історична антрополо-
гія аналізує вплив ментальних, світогляд-

них чинників суспільств минулого на сус-
пільні, соціально-економічні і соціально-
політичні процеси. Прикладом дослідження 
даного рівня є вищезгадані фундаментальні 
праці Ф. Броделя. 

Вивчення когнітивних основ, динаміки 
та перспектив історичної антропології та її 
впливу на соціально-гуманітарні науки і 
суспільну реальність є вельми важливими і 
перспективними, з огляду на наукові над-
бання та соціально-культурний потенціал 
цієї науки. 
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Актуальність проблеми симулякрів 

зростає, адже сучасність для людини по-
значається тим, що більшість навколишніх 
речей кодифікується, містифікується та ма-
скується різноманітними способами у при-
ватних інтересах різних груп людей. Фено-
мен симулякру стає знаменною ознакою 
нашого часу. В цьому плані є доцільним 
обстежити роль симулякрів у житті сучас-
ної людини засобами філософського дис-
курсу. 

Метою статті є дослідження впливу 
симулякрів на людські реалії сьогодення. 
Для цього необхідно вирішити такі задачі: 
1. Визначити специфіку симулякру у су-
часному світі. 2. Дослідити культ спожи-

вання як відчужений прояв симулякру. 3. 
Відобразити вплив симулякрів на особис-
тість. 

Аби розв’язати висунуті завдання, було 
використано: концепцію симулякрів  
Ж. Бодріяра, а також критичні розвідки 
американського дослідника Г. Рітзера і ро-
сійського автора А. Д’якова. 

Викладення основного матеріалу. Та-
ємниця людського життя хвилювала особи-
стість завжди з того часу, як вона почала 
себе усвідомлювати. Але з кожною епохою 
загальне розуміння людського існування 
переживало зміни та трансформації. В кла-
сичний період рефлексивно зосереджена 
людина усвідомлювала себе крізь призму 
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картезіанського твердження «cogito ergo 
sum». Такому баченню характерний симво-
лічний образ дзеркала, який виконував роль 
відображення рис особистості та укріплен-
ня її індивідуальної свідомості. Але сучас-
ний образ людини значно змінився, адже 
культура набула нових рис грошово-
вартісних відносин з інформаційною сіт-
кою мас-медіа. Актуальним для неї стає 
твердження «consume ergo sum», тобто 
«споживаю, отже, існую». У сучасному сві-
тогляді людини домінуюче місце посів об-
раз вітрини – геометричного місця спожи-
вання, у відображенні якого людина, на 
жаль, себе не знайде. Цей образ не лише 
ілюструє те, що егоїстично-споживацький 
спосіб став панівним у суспільстві, але й 
той факт, що вітрина – це імітація, симуля-
ція, яку ми намагаємось відтворювати. 

Факт зростання штучних утворень (си-
мулякрів) у сучасній культурі розглядався 
багатьма європейськими філософами ХХ 
ст. Натомість французький мислитель Ж. 
Бодріяр розкрив символіку симулякру у со-
ціально-онтологічному та культурно-
антропологічному вимірах; за Бодріяром, 
ця символіка уособлює не просто гру ілю-
зій, а є певним маркером реальності, що 
отримує сенс лише всередині певної уні-
версальної системи, яку саму ж і конститу-
ює. Слугуючи замінником реальних пред-
метів, вона (символіка) підмінює «справж-
ню природність», предметність «штучною 
наявністю», одночасно стираючи  відмін-
ність і започатковуючи розрив між реаль-
ним і уявним. Симуляція – це кінець історії 
у всіх відношеннях. Всі елементи, які до 
того були діалектично протилежними та 
суперечливими, сьогодні вільно обміню-
ються. Обмінюються прекрасне і потворне 
в моді, «ліві» і «праві» в політиці, правда та 
брехня у повідомленнях мас-медіа, корисне 
і марне у побуті, природі і культурі. Цей 
феномен є продуктом штучного буття у сві-
ті плинних речей, у його символіку зану-

рюється ідентичність людини сучасного 
світу. 

За таких умов виникає закономірне пи-
тання – як може особистість здобути ав-
тентичну самоідентифікацію в добу симу-
лякрів? 

Незаперечним є факт, що вплив мас-
медіа, реклами, Інтернету відчуває кожна 
людина; завдяки суспільно-символічним 
перетворенням, якими супроводжується 
цей вплив, навколишній світ набуває біль-
шої яскравості, інтенсивності та насиченос-
ті у порівнянні із тим, яким він був раніше. 
Звісно, особистість не завжди усвідомлює 
та розуміє наявність самих по собі симуля-
крів у культурі та у суспільстві; здебільшо-
го вона відчуває та підсвідомо протистоїть 
повному проникненню симуляції у власне 
життя. Одначе вплив симулякрів на харак-
тер соціокультурних та культурно-
антропологічних трансформацій в сучасну 
добу є суттєво вагомим і надзвичайно ціка-
вим. 

У поточному буттєвому контексті бод-
ріярівский симулякр трактується як засно-
ваний на інформації, моделі, кібернетичній 
грі; суть його полягає в тотальній опера-
ційності, прагненні до тотального контро-
лю над людиною в цій системі. Простір, де 
відбувається гра симулякрів, Бодріяр номі-
нує гіпер-реальністю, яка «фактично вже не 
реальне, оскільки жодне уявне не покриває 
його своєю оболонкою» [3, с. 14]. Адже гі-
перреальність – це дещо реальніше за реа-
льність, красивіше за красу, правдивіше за 
правду. В гіперреальному світі не існує 
способу отримання справжньої реальності. 
Як приклад Бодрійяр наводить порногра-
фію; останню він вважає «сексуальнішою 
за сексуальність» тобто «гіперсексуальніс-
тю». Приклад гіперреаль-ності можна ви-
лучити з роботи: (G. Ritzer. Postmodern 
social theory) [7]; мова йде про заяву двох 
вчених, Роджера і Тюнера, які стверджу-
ють, що зображення інших світів, здобуті у 
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дослідженнях НАСА, були «підмальовані». 
Автори засвідчують, що одноманітні ко-
льори планети Марс та астероїда Гаспара 
були розширені до яскравих та вражаючих 
масштабів. Адже завдяки кільком 
комп’ютерним програмам ти можеш підма-
лювати будь-що. Схожим чином кожна лю-
дина має можливість корегувати колір, яск-
равість та чіткість тієї реальності, в якій 
вона живе. Платон у діалозі «Софіст» стве-
рджує, що творчість є або божественна, що 
створює природні предмети і їх відобра-
ження, або людська, що створює штучні 
предмети і їх симулює. Звідси випливає ці-
лком виправданий висновок, що людина, 
створюючи предмети, симулює діяльність 
Бога. Людській природі іманентна потреба 
у творчості, у створенні нової реальності, і 
саме такого світу, по відношенню до якого 
вона була би деміургом. Людина завжди 
прагнула облаштувати світ, створюючи свої 
світи, які по суті також були віртуальними. 
Але у симуляції, як і в будь-якій грі, ролі 
розподіляються; у Бодріяра до такого роз-
поділу «залучаються», зокрема, «заруч-
ники і терористи». Подібно до Ніцше, фра-
нцузький філософ відзначає існування мо-
ралі рабів, що її уособлюють насолода, 
аморальність і безвідповідальність, та мо-
раль панів, якій притаманні відповідаль-
ність і влада [6, с. 108]. На думку Бодріяра, 
людина перестає бути природною, оскільки 
відмовляється від тваринних потреб і спря-
мовує бажання на те, що не є необхідним 
для її фізіологічного (тваринного) вижи-
вання. А раб залишається твариною, оскі-
льки інстинкт самозбереження в нього по-
стає понад бажанням соціального визнання. 
Саме таким є, за філософом, процес форму-
вання символічного обміну у соціальному 
середовищі, тобто утворення того, що ан-
тропологи називають культурою. 

Як зауважує Бодріяр, всі обміни в пер-
вісному суспільстві спрямовані на здобуття 
соціального престижу. Ці обміни не є щось 

життєво необхідне для біологічної людини, 
і саме тут індивід стає вперше людиною. 

У безмежній грі симулякрів культ спо-
живання є інструментом владної стратегії 
маніпулювання, яка є соціальною долею 
спадкоємців рабських класів. «Споживання, 
цінності споживання визначаються як голо-
вний критерій нової дискримінації: підтри-
мка цих цінностей грає роль нової моралі, 
призначеної для рабів» [1, с. 56]. Тільки за-
раз маніпуляція відбувається не просто на 
рівні міжособистісних стосунків, а значно 
глибше та радикальніше, на рівні коду та 
знаку. Це перехід від контролю інструмен-
тами виробництва до контролю коду, в 
якому Бодріяр вбачав велику соціальну ре-
волюцію, рівну за масштабом революції ін-
дустріальній. 

В одній із праць Бодріяр пропонує на 
розсуд читача притчу про суспільство спо-
живання: «Меланезійські туземці були за-
чаровані пролітаючими в небі літаками. 
Але ніколи ці предмети до них не спуска-
лись. ... Тому туземці почали робити подо-
бу літака з гілок і ліан, виділили шматки 
землі, котрі вони ретельно освітлювали 
вночі, і почали терпляче чекати, коли спра-
вжні літаки там приземлятимуться» [5, 
с. 5]. Подібною до цих туземців є сучасна 
людина, яка віддається шопінгу серед джу-
нглів вітрин та супермаркетів. Споживаючи 
симулякри щастя, вона очікує, що разом з 
новою парою туфель чи новим I-phone при-
йде щастя. «Споживанням керує магічна 
думка; повсякденністю життя керує мента-
льність дива» [6, с. 87]. Як і примітивні на-
роди, сучасне західне суспільство вірить у 
всемогутність знаків, тобто товарів. Багатс-
тво та достаток – це накопичення знаків 
щастя. Блага споживання переживаються у 
повсякденності не як результат праці чи 
процес виробництва, але як диво. Але в нас 
є технічні засоби, які роблять нашу магію 
більш дієвою: літаки не спускаються до ме-
ланезійців, але в наші телевізори чи 
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комп’ютери злітаються образи зі всього 
світу. Однак сутність від цього не зміню-
ється.  

Природне бажання людини бути щас-
ливою в суспільстві споживання стає екві-
валентом порятунку. Міф щастя є втілен-
ням в сучасному суспільстві міфу рівності. 
Щастя людини епохи симулякрів у добро-
буті та комфорті, а тому все зводиться до 
кількості речей та знаків, які були накопи-
чені людиною протягом життя.  

Споживання – це система, яка забезпе-
чує регуляцію знаків та інтеграцію групи: 
це одночасно моральність (система ідеоло-
гічних цінностей) і система комунікації 
(структура зовнішності). Коли ми щось по-
купаємо, ми тим самим спілкуємося з чле-
нами суспільства. Завдяки речам ми спові-
щаємо інших, до якої групи ми належимо. 
«Знаки, товари і культура безперервно пе-
реплетені. Високе мистецтво, людське тіло, 
секс і абстрактна теорія – все це знаки і всі 
вони для продажу» (переклад наш – М. О.) 
[7, с. 1]. 

Виробляючи «природні» потреби, сус-
пільство виробляє і людину як персону. 
Безкінечні рекламні виклики персо-
налізувати себе, купуючи той або інший 
предмет, залежно від рівня доходів, вияв-
ляють, що нікого немає: «Особистість у 
якості абсолютної цінності, з її незнищен-
ними рисами, така, якою її зробила вся за-
хідна традиція в організаторському міфі 
про суб’єкт, з його пристрастями, волею, 
характером або його банальністю, ця осо-
бистість відсутня, вона мертва у нашому 
функціональному всесвіті» [5, с. 118–119]. 

Система спожитих людиною речей, ар-
тикулював Бодріяр, має ідеологічну функ-
цію, яка полягає у такому: «Вона дає нам 
всього лише гру в підвищенні соціального 
статусу, оскільки будь-які відмінності по-
чаткове інтегровані у систему» [4, с. 166]. 
Це і є ідеологія демократії. Однак участь у 
цій грі потребує від індивіда активної учас-

ті у споживанні. Безкінечний примус, що 
йому піддається сучасна людина – примус 
до споживання. При цьому споживаються 
не самі речі, а фантазми, які ховаються за 
ними, і які виконують функцію адаптації 
людини у соціально-економічній системі. 

Однією з особливостей впливу симуля-
крів на людину є те, що дарування відбува-
ється без віддарювання, і відповісти на цей 
дар руйнуванням або жертвоприношенням 
неможливо. Так, наприклад, неможливо 
відповісти на «дарунки» ЗМІ, оскільки вони 
мають монополію на код. Єдиний вихід, 
вважає Бодріяр, полягає в тому, щоб обер-
нути проти системи сам принцип її влади, 
тобто неможливості відповіді та уявлення. 
«Кинути системі такий виклик, на який во-
на не зможе відповісти нічим, крім своєї 
власної загибелі і краху. Нехай система са-
ма вб’є себе, відповідаючи на багаторазо-
вий виклик смерті та самогубства» 
[6, с. 99]. Отже, Бодріяр говорить про 
смерть в символічному сенсі, якою, напри-
клад, «була» відмова сорбонських студен-
тів у травні 1968-го від отримання дипломів 
по соціології. На такий виклик уся грандіо-
зна машина придушення не була готова 
відповісти. 

Повертаючись до сучасного людського 
образа вітрини, слід відзначити, що в акті 
споживання індивід не існує як повноцін-
ний суб’єкт, адже саме рекламні, вітринні 
образи надають цю фантазматичну повно-
цінність людині, завдяки чому відбувається 
формування нового людського образу в до-
бу симулякрів. 

Людська природа, хоч і піддається 
впливу симуляційних процесів, але тим не 
менш, як запевняє нас Бодріяйр, людина 
відмовляється від свого повного розчинен-
ня у симулякрі. Людина шукає порятунку у 
протилежностях, аби зберегти автентичну 
сутність, залишити у своїй пам’яті очище-
ний вигляд речей. Як зазначає Бодріяр в 
«Симулякрах і симуляції», всі виступи про-
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ти системи виявляються підкріпленням ре-
ального засобами уявного: брехня живить 
правду, порушення – закон, революція – 
капітал. «Курс гормонального лікування 
через заперечення та кризу. Ідеться про те, 
щоб подати доказ існування реального че-
рез уявне, доказ існування істини через 
скандал, доказ існування закону через по-
рушення, доказ існування праці через 
страйк, доказ існування системи через кри-
зу …доказ існування мистецтва через ан-
тимистецтво… Усе переходить у свою про-
тилежність, аби залишитися в пам’яті лю-
дей у своєму очищеному вигляді» [3, с. 30]. 
Філософ наголошує: всі влади, всі інститу-
ції говорять про самих себе із заперечен-
ням, намагаючись через симуляцію смерті 
уникнути своєї власної агонії. «Влада може 
інсценувати своє вбивство, аби віднайти 
проблиск існування та легітимності» [3, 
с. 31]. Людське прагнення віднайти свою 
реальність, регенеруючи уявне, сприяє та-
ким процесам, коли «людина більше не хо-
дить, проте займається оздоровчим бігом» 
[3, с. 23]. Повсюди відновлюють втрачені 
здібності, або втрачене тіло, або втрачену 
соціалізацію, або втрачений смак до їжі. 
Знову винаходять нестачу, аскетизм, дику 
природність, здорову їжу, йогу, що зникла 
у суспільстві споживання. 

Отже, в безодні симулякрів, в логіці 
відмінностей кожен шукає своє обличчя. І 
чи віднайде це обличчя людина? Відповідь 
на це питання у Бодріяра еволюціонувала. 
Так, у згаданій вище роботі «Симулякр і 
симуляція», написаній 1981 року, він до-
тримається думки, що «курс лікування» від 
симулякрів у людини відбувається через 
заперечення та кризу. Натомість пізніше, у 
книзі «Прозорість зла» (1990) він прихо-
дить до висновку, що «бути самим собою 

стає ефемерним досягненням. …Чи людина 
я? Чи машина? На ці антропологічні питан-
ня відповіді більше нема» [4, 38]. Особис-
тість, таким чином, поступово втрачає мо-
жливість вибудовувати свій власний вибір. 

Концепція симулякрів Бодріяра, при-
ваблива та логічна, натомість вона – лише 
один з різновидів існування людини у су-
часному світі. А бути нам рабом, паном, 
або зовсім відмовитись від цієї категорії 
поділу – це особистий вибір кожного з нас. 
Адже у цьому світі ми деміурги, і хто хоче, 
той цим вибором користується. 

Перспективи. В статті було розглянуто 
кілька характерних особливостей впливу 
феномена симулякру на людину в контексті 
сучасності. Проте для цілісного філософсь-
кого аналізу симулякр залишається новим 
та перспективним предметом дослідження. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ 

 
Данная статья посвящена анализу процесса изменения роли женщины в различных 

сферах жизнедеятельности социума; рассмотрению причин такой трансформации. Ав-
тором формулируются проблемы, возникшие в результате повышения социальной акти-
вности женщин. 
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Данна стаття присвячена аналізу процесу зміни ролі жінки у різних сферах життє-
діяльності соціуму; розгляду причин подібної трансформації. Автором формулюються 
проблеми, що виникли в результаті підвищення соціальної активності жінок. 
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TRANSFORMATION OF POSITION AND ROLE OF THE WOMAN IN SOCIETY: 
PROBLEM ANALYSIS 

 
This article is devoted the analysis of of change the role of woman in the different spheres of 

society’s functioning. Reasons of such transformation are considered in this article. The prob-
lems are formulated by author that arising up as a result increases of social activity of women. 

Keywords: emancipation, gender roles, women professional work. 
 
Постановка проблемы. XX столетие – 

время социальных и политических транс-
формаций и революций, среди которых, мы 
хотели бы выделить, так называемую, «же-
нскую революцию». Именно благодаря же-
нскому движению, а также процессу вовле-
чения в сферу наемного труда, женщина 
выбралась из столетиями навязываемой ей 
приватной сферы, она обрела гражданские 
права и свободы, которых доселе была ли-

шена, свободу для выражения своих взгля-
дов.  

Столетиями женский опыт, женское пе-
реживание жизни почти исключались из 
социальной практики. Именно исключение 
женщин из системы социально-
экономических отношений обуславливало 
их приниженное положение и в семье, и 
обществе в целом до того времени, когда  
самостоятельный заработок сделал женщи-
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ну равной в экономическом отношении с 
мужчиной. Затронувши сначала лишь класс 
пролетариев, процесс изменения положе-
ния женщины со временем коснулся всего 
общества. Включенность женщин в общес-
твенную трудовую деятельность имеет 
противоречивые последствия, поскольку 
процесс социального раскрепощения имеет 
и негативные стороны.  

Данная проблематика нашла свое отра-
жение в наработках таких ученых как 
Н. Шведова (расширение политического 
участия женщин), О. Воронина (теория и 
практика гендерного равенства в России), 
В. Суковатая (феномен женского предпри-
нимательства) и др. 

Проанализировать процесс изменения 
роли и места женщины в обществе и обоз-
начить проблемы, которые он порождает - 
цель данной статьи. 

Начиная с середины XX века, присутс-
твие женщин на рынке наемного труда ста-
ло гораздо более значимым. Сегодня жен-
щины представляют 46 % мировой рабочей 
силы [8]. За последние несколько лет прои-
зводственные процессы стали более гибки-
ми, а сектор услуг расширился, поэтому 
потребность в женской рабочей силе резко 
возросла. Так, процент женщин в объеме 
всей рабочей силы в Канаде составляет 50 
%, в Латвии – 50 %, в Швеции – 49 %, в 
Украине – 48 %, в Великобритании – 46 %, 
в Норвегии – 45 % [8]. Однако увеличение 
числа женщин, занятых наемным трудом, 
стимулируется не только экономическими 
факторами и причинами. Данный процесс 
является еще и результатом изменений в 
восприятии самими женщинами их роли в 
обществе, результатом переоценки ими 
своих жизненных приоритетов. Сегодня 
женщины все больше стремятся иметь не 
просто независимый источник дохода, а и 
реализовать свой потенциал, состояться в 
качестве активного социального субъекта.  

Кроме того, женщины активно покоря-

ют и политическую сферу. В XX веке, осо-
бенно во второй его половине, возросло не-
посредственное участие женщин в полити-
ческой жизни, как в отдельных странах, так 
и в глобальном масштабе. Женщины все 
чаще претендуют на ответственные госу-
дарственные посты, где принимаются ре-
шения, влияющие на жизнь всего государс-
тва в целом. Уже существуют прецеденты 
занятия женщинами первых постов в госу-
дарстве, руководящих постов в различных 
министерствах и ведомствах. Так, доля же-
нщин, занимающих министерские должно-
сти в Швеции, составляет 45%, в Финлян-
дии – 63%, в Норвегии – 53%, Исландии – 
46%, Бельгии – 33%, Аргентине – 20% [8]. 
Все чаще женщины участвуют в борьбе за 
депутатские мандаты законодательных ор-
ганов. Но говорить о полноценном пред-
ставительстве женщин в них, за исключе-
нием отдельных стран, пока еще преждев-
ременно. Так, доля женщин парламентари-
ев в Швеции составляет 45 %, в Финляндии 
– 43 %, в Норвегии – 40 %, Исландии – 43 
%, Бельгии – 39 %, Аргентине – 37 %. В 
украинском парламенте VI созыва, по ре-
зультатам выборов 2007 г. среди депутатов 
всего лишь 8% женщин.[4, с. 235] Однако 
стремиться к реальному равноправию в по-
литических структурах необходимо. Миро-
вой опыт показывает, что общий климат в 
странах изменяется к лучшему, если число 
женщин в их парламентах достигает опре-
деленного «барьерного уровня» или «кри-
тической массы» – 30 %. В законодатель-
ных органах, где представлены женщины, – 
значительно большие шансы для разработ-
ки и принятия законопроектов, нацеленных 
на защиту полового равенства в различных 
сферах жизнедеятельности, а также зако-
нов, связанных с детьми и семьями. 

Масштабное участие женщин на рынке 
труда отражается и в образовательных инс-
титутах. Во многих случаях женщины по-
лучают сейчас такое же образование, как и 
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мужчины, особенно в высшей школе. На-
пример, доля девушек-студенток высших 
учебных заведений в США составляет 
57,2 %, в Аргентине – 59,7 %, Швеции – 
60,3 %, Норвегии – 60,8 %, Латвии – 
64,4 %, Украине – 54,4 % [9]. Часто они 
выбирают исконно мужские факультеты. 
На математическом, физическом, химичес-
ком факультетах учатся 30-40 % женщин-
студенток. Следует подчеркнуть, что выс-
шее образование, хотя и не гарантирует об-
ретения престижной должности и достой-
ного заработка, повышает шансы предста-
вителей обоих полов на реализацию карье-
рных притязаний.  

Образование расширяет возможности 
женщин участвовать в общественной жиз-
ни и повышать качество и уровень своей 
жизни. Оно позволяет повысить женщинам 
производительность труда, как в рыночном, 
так и в нерыночном производстве и улуч-
шает их доступ к оплачиваемой работе по 
найму и получению более высоких дохо-
дов. Сегодня, по данным статистики, жен-
щин имеющих высшее образование боль-
ше, нежели мужчин [7]. Этот факт опреде-
ляется тем, что современные женщины по-
лагают, что высшее образование позволит 
им реализовать себя в карьере, добиться 
определенного социального статуса, а так-
же иметь независимый источник дохода, 
что является достаточно веским аргумен-
том, учитывая подвижность и размытость 
границ современных брачных союзов.  

Распространение контрацепции дало 
возможность женщинам не только ограни-
чить число детей, но и распределить их ро-
ждение во времени. Данный фактор являет-
ся существенным условием вступления и 
закрепления женщин в сфере наемного 
труда. 

Кроме того, в современной культуре 
брак и рождение детей все реже служат аб-
солютным основанием для идентичности 
женщины. Женский профессиональный 

труд выглядит зачастую в глазах самих же 
женщин не как крайнее средство, а как ли-
чная и важная потребность, как условие для 
самореализации в этой жизни, как способ 
самоутверждения. Вовлеченность женщин 
в работу отвечает отныне их стремлению 
избежать затворничества домашней жизни 
и соответственно желанию иметь большой 
доступ к общественной сфере. К этому до-
бавляется еще и отказ от подчиненного по-
ложения по отношению к супругу, требо-
вание независимости в доме и создание для 
себя «гарантий» на будущее. Таковы моти-
вации, в которых обнаруживается рост же-
нского индивидуализма. Этому способст-
вуют и изменения в позиции относительно 
абортов, контрацепции, сексуальной свобо-
ды. Во всем этом проявляется стремление 
женщин строить жизнь по собственному 
сценарию. Так, статистические данные де-
монстрируют, что последние несколько де-
сятилетий ознаменовались тенденцией рас-
пространения так называемой, внебрачной 
рождаемости. В 2009 году доля детей, рож-
денных матерями, которые не состояли в 
зарегистрированном браке, в Исландии со-
ставила 64,4 %, в Норвегии – 55,1 %, в 
Швеции – 54,4 %, в Дании – 46,8 %, во 
Франции – 52,9 %, в Великобритании – 46,3 
%, в Бельгии – 45,7 %, в Эстонии – 59,2 %, 
в Венгрии – 40,8 %, в Украине – 21,9 % [7]. 

Так, очевидно, что вовлечение женщин 
в профессиональную трудовую деятель-
ность, получение ими равноценного с муж-
чинами пакета гражданских прав, их актив-
ное участие в общественной жизни сопро-
вождается ломкой ролевых стереотипов 
пола в современном обществе. 

В традиционных обществах мужские и 
женские роли резко отличаются: они, как 
правило, полярны: от женщины, в первую 
очередь, ожидается, что в системе ее цен-
ностей приоритетными будут роли матери, 
жены, хозяйки, хранительницы домашнего 
очага, т.е. семейные роли. Все остальные 

59



  ISSN 2227-7242.  Антропологічні виміри філософських досліджень. 2012. Вип. 2.  

             © Армен А. ʉ.,  2012 

роли должны быть второстепенными, они 
не должны мешать исполнению главных 
социальных женских ролей. Для мужчин, 
главными ролями являются профессиона-
льные роли в системе общественных экспе-
ктаций, от мужчины ожидаются успехи в 
публичной сфере, а также то, что он мате-
риально обеспечит свою семью: «Первоо-
чередной задачей, стоящей перед женщи-
ной, является воспитание детей и ведение 
домашнего хозяйства, тогда как политичес-
кая и военная деятельность остается, как 
правило, прерогативой мужчины» [1]. Се-
годня же, в большинстве промышленно ра-
звитых странах мира разворачиваются про-
цессы изменения традиционных гендерных 
ролей, основной вектор которых направлен 
в сторону андрогинии (конвергенции ген-
дерных ролей). Подтверждением тому мо-
гут быть строчки песни из знаменитого ки-
нофильма «Берегите женщин»:  

«Внимание мужчины, для смеха нет 
причины,  

Сегодня в каждом деле нам женщины 
под стать,  

А мы по доброй воле чужие учим роли.  
Коль так пойдет и далее, мы можем и 

отстать». 
И, действительно, жесткая поляризация 

гендерных ролей стирается, происходит 
ломка традиционных культурных стерео-
типов мужского и женского поведения; 
сферы деятельности и общественное прои-
зводство все меньше подчиняются делению 
на сугубо мужские и женские роли, напри-
мер, в настоящее время существуют жен-
щины-военные, мужчины-домохозяйки и 
т.д. 

Трансформации подвергается и норма-
тивно-ценностная структура общественно-
го сознания: складываются новые гендер-
ные модели поведения мужчин и женщин в 
обществе. Главным субъектом и носителем 
социальных изменений, ломающий привы-
чный гендерный порядок, являются пре-

имущественно женщины, социальное по-
ложение, деятельность и психологические 
характеристики которых изменяются сей-
час значительно радикальнее, чем мужские. 

Современная женщина получила реаль-
ную возможность выбора. Это утверждение 
касается не только политической сферы. 
Сегодня женщина может выбирать, какой 
профессией овладеть, какую должность за-
нять. Она может согласиться или не согла-
ситься с условиями оплаты труда. Но одно 
из главных «нововведений» XX века – это 
полная свобода женщины и активная пози-
ция в выборе брачного партнера. Как уже 
было сказано, эволюция социальных ролей 
мужчин и женщин, расширение их эконо-
мической автономии привела к тому, что 
женщины по-новому стали оценивать собс-
твенные возможности и потребности. Дру-
гими словами, имея высокую самооценку, 
они по-новому оценивают мужчину как 
своего партнера (потенциального или на-
стоящего), предъявляют ему новые требо-
вания.  

Таким образом, кардинальное измене-
ние социального положения женщины, с 
одной стороны, без сомнения, является бла-
гом. Однако, оно обнажает ряд проблем, 
характерных для современного общества 
вообще, и украинского в частности. Среди 
этих проблем особенно стоит выделить: со-
циальное сиротство (уделяя большую часть 
времени карьере, женщина просто не имеет 
возможности полноценно участвовать в 
процессе воспитания собственных детей), 
увеличение количества разводов, как след-
ствие женской эмансипации (самодостато-
чная, успешная женщина часто не желает 
жить в браке с партнером, несоответству-
ющим ее требованиям и ожиданиям). Кро-
ме того, смена гендерных ролей сопровож-
дается ломкой традиционных норм и цен-
ностей, в первую очередь, семейных. Сего-
дня счастье в личной жизни и материнство 
не являются приоритетом для большинства 
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женщин. Заняв свое место в системе обще-
ственного производства, женщины стремя-
тся к признанию и успеху за рамками се-
мейной сферы. Тем более, что в современ-
ной экономике разрушается традиционная 
система гендерного разделения труда, 
ослабляются дихотомия и полярность муж-
ских и женских социально-
производственных функций, ролей и сфер 
деятельности. Перспектива профессиона-
льной деятельности, которая означает в том 
числе, и личную автономию, является мо-
щным стимулом для получения образова-
ния, что позволяет женщинам получить 
квалифицированную, а значит, и высокооп-
лачиваемую работу, включая управленчес-
кие должности. Однако профессиональная 
карьера требует от женщин больших уси-
лий и времени, а также придает женщинам 
мужских черт характера, что негативно ска-
зывается на успешности в личной жизни. 
Очевидно, что социальный успех и психо-
логическая, также экономическая автоно-
мия оборачиваются психическими расст-
ройствами и социальным одиночеством. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ 

1. Гидденс, Э. Социология [Электронный ре-
сурс] / Э. Гидденс. – Режим доступа : 
http://polbu.ru/giddens_sociology/  

2. Воронина, О. Феминизм и гендерное равен-
ство// О. Воронина. – М. : Эдиториал УРСС, 2003. – 
320 с. 

3. Населення України. Народжуваність в 
Україні у контексті суспільно-трансформаційних 
процесів. – К. : АДЕФ-Україна, 2008. – 288 с. 

4. Новые социальные неравенства// под ред. 
С. Макеева. – К. : Институт социологии НАН Укра-
ины, 2006. – 355 с. 

5. О роли и месте женщин в экономике и об-
щественно-политической жизни разных стран // Со-
цис. – 2000. – № 11. – С. 148–150.  

6. Офіційний веб-сайт Державної служби ста-
тистки України [Електронний ресурс] – Режим до-
ступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 

7. Eurostat yearbook 2011 [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу : http://epp.eurostat.ec.-
eropa.eu/portal/page/portal/publications/eurostat_ year-
book_2011. 

8. United Nations, 2011 The worlds women 2010 
Trends and Statistics, United Nations publication Sales 
No. E.10.XVII.11. 

9. United Nations, 2011 World Statistics Pocket-
book 2010, United Nations Publication Sales No. 
E.11.XVII.4. 

 
       Поступила в редколлегию   29.08.2012. 
       Принята в печать               06.09.2012. 

61



  ISSN 2227-7242.  Антропологічні виміри філософських досліджень. 2012. Вип. 2.  

© Варшавський О. П.,  2012 

УДК 1(091) 
 

Варшавський О. П., Дніпропетровський національний університет 
залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна 

 
ПРОПЕДЕВТИКА ЕТИЧНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ 

 
Речі представляються нам у своїй ситуативній підручності найближчими уявлення-

ми, у результаті чого утворюється їх широкий смисловий діапазон. А через те завжди 
необхідна попередня феноменологічна «експертиза» з виявлення «генуїнного» поняття. Її 
і проводить пропоноване дослідження на матеріалі етичних характеристик людської 
присутності.  
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ПРОПЕДЕВТИКА ЭТИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ 

 
Вещи показываются нам в своей ситуативной подручности ближайшими представ-

лениями, в результате чего образуется их расширяющийся смысловой диапазон. А пото-
му всегда необходима предварительная феноменологическая «экспертиза» по выявлению 
«генуинного» понятия. Ее и проводит предлагаемое исследование на материале этичес-
ких характеристик человеческого присутствия.  

Ключевые слова: этическое, обычай, закон, этос и мораль, совесть, целесообраз-
ность, свобода. 
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THE PROPAEDEUTICS OF THE ETHICAL RANGE OF PROBLEMS 
 

The things are shown to us in their situational material-at-hand with the nearest presenta-
tion. As the result, their expanding semantic range is formed. Therefore preliminary phenome-
nological “examination” by detection of the “genuine” conception is always required. The pre-
sent research carries out it on materials of the ethical descriptions of the human presence. 

Keywords: the ethical, custom, law, ethos and morality, conscience, reasonability, freedom. 
 
Постановка проблеми. Все може бути 

дане людині, не дана тільки істина. Від того 
кожне суще, феномен, показує себе в пред-
ставленні. Ним істина себе і віднімає. Вна-
слідок цього кожна річ загромаджена чере-
дою понять. І нема серед них «більш або 
менш правильних» – всяке є видимість, си-
туативно-історично (контекстуально) обу-
мовлена. Однак, ми ж якимось побитом ма-
ємо справу з тою ж самою річчю, не губи-
мо її із виду. Тотожне автентичне поняття 

потаємно нам все-таки завдається. Філо-
софська герменевтика стверджує, що на от-
се перед-поняття нам всякий раз дає вказів-
ку слово (передсуд). Слово ніби береже і 
укриває «рівність речі самій собі».  

Виходячи з цього, може, навіть триві-
ального стану речей, ми маємо проводити 
пропедевтику будь-якого досліджуваного 
нами предмета. А в наступному тексті 
справа піде про феномен етичного в люди-
ні («етос»).  
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Найближче для цілого покоління, мож-
на сказати, загальнокультурне визначення 
для етики запропонував відомий радянсь-
кий учений А. Спіркін: «Этика есть наука 
об отношениях, существующих между лю-
дьми, и об обязанностях, вытекающих из 
этих отношений» [5, с. 661]. Отже, звідси 
видно, що в етиці справа йде про обов’язки, 
завдані стосунками між людьми. У такій 
презентації етичне вводиться у загальний 
соціально-правовий контекст як т.зв. «нрав-
ственность»: «Нравственность – это исто-
рически сложившаяся система неписаных 
законов, основная ценностная форма обще-
ственного сознания, в которой находят от-
ражение нормативы и оценки человеческих 
поступков» [5, с. 661–662]. Таке зведення 
етичного до (невиписаних) законів історич-
но обґрунтовує позицію, яку називають за-
кон-ництво. Тут чеснота буде значити слу-
хняність, вада – порушення, етичне вихо-
вання – призвичаєння, етичний розвиток – 
свідоме виконання і відповідальність. 

Треба сказати, що основи для подібного 
погляду на етичне мають місце вже в Арис-
тотеля, фундатора практичної філософії: 
«Мыслительная добродетель возникает и 
возрастает преимущественно благодаря 
обучению и именно поэтому нуждается в 
долгом упражнении, а нравственная (ethike) 
рождается привычкой (ex ethoys), откуда и 
получила название: от этос при небольшом 
изменении [буквы]» [1, с. 78]. Отже, згідно 
з Аристотелем, етичне є те, що породжене 
звичкою. А звичка – це умовний рефлекс, 
повторення після примусу. Примушує за-
кон як суспільний обов’язок «тварини полі-
тичної». Відтак, провідну роль в етиці зви-
чки Аристотеля відіграють такі суспільні 
категорії як честь, достойність і стид. Звід-
си ж походить і прагнення Аристотеля 
примирити особисте щастя з суспільним 
законом. 

Аристотелівський етос у римлян був 
переданий словом moralis, яке далі було по-

зичене в європейські мови. І от воно вже 
остаточно звужує поняття етичного. Термін 
moralis походить від mores – поведінка, 
звичаї і, навіть, мода; ut moris est – означає 
як повелося, стало звичним [8, с. 271]. 
Смисл місцевості і розташованості, ще на-
явний в грецькому «етосі», римлянами вза-
галі вже не мається на увазі. Їх моральний 
простір – це звичай, а з ним нрав і право. 
Йому відповідає книжне, з походження 
староболгарське, поняття «нравствен-
ность»: «Кожному городу – нрав і права», – 
стверджує Григорій Сковорода.  

Латинське поняття «мораль» (звичай, 
нрав) уже чітко окреслює дві буттєві мож-
ливості: призвичаєність до правила та від-
ступництво від нього. Головною етичною 
проблемою тут стає виявлення і деклару-
вання ідеального правила, що було б відпо-
відним самій природі. Через свою загально-
значущість воно здобуває владу упорядко-
вувати буття людей через певні санкції. 
Відтак, чеснота – це різноманітні форми 
порядності, які по суті є уміння бути покір-
ним. Тут вчинок вмотивований передусім 
страхом перед конкретним покаранням за-
кону чи авторитету. Виховання «правиль-
них звичок» як раз ґрунтується на цьому 
страхові.  

Формулювання цілей. На підставі нашо-
го загальнокультурного розуміння етичного 
як моралі постає така проблема. По-перше, 
мораль виключає особисту присутність 
(«етос») людини у світі і з іншими. Примі-
ром, у людини було “добре виховання”, і 
завдяки своїм добропорядним манерам во-
на звикла подавати руку тому, хто просить. 
Ця дія може навіть не підозрювати, на що 
вона націлена. Тут не вчинок, а зразок дії. 
По-друге, звичаї (mores) є відносними до 
тої чи іншої культури, і у зв’язку з іншою 
мораллю міг би бути вихований інший зра-
зок дії. Це підриває претензію ідеалу пове-
дінки на загальнозначущість. По-третє, 
всупереч свободі людського єства мораль 
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стає простим репресивним органом тих ін-
ститутів чи авторитетів, що нібито «оволо-
діли» ідеальним правилом. І нарешті, саме 
походження етичного потрапляє в контекст  
дресирування тварин.  

Ця проблема вимагає іншого погляду 
на етос. І у нас є можливість подивитися на 
предмет етики дещо глибше. Бо ж для всіх 
поколінь грецьке мислення тим назавжди і 
залишається невичерпним, що для нього 
крім рідної повсякденної не існувало якої-
небудь спеціальної «наукової» мови. А це 
значить, що його завжди від слова можливо 
співвіднести з певним живим досвідом.  

Виклад основного матеріалу. Тож най-
першим чином нам видається вирішально 
важливим з’ясувати доаристотелівське 
вживання слова «етос», яке знаходимо у 
119 фрагменті Геракліта:  

«Ηθοζ ανθρωπω δαιµων». 
Його буквальний переклад зводиться до 

постановки тире:  
«этос человека – его даймон» 

[6, с. 243]; 
при цьому «етос» іноді чомусь передають 
іншим грецьким словом – «характер» [2, 
с. 309] або і зовсім – «личность» [6, с. 243]. 
Хоча, як стверджують лінгвісти, у грецько-
му слові ήθος немає кореня лице, а є саме 
місце, і через те воно первинно означає – 
«місце, до якого ми звикли чи пристосува-
лись» («a place to which we are habituated or 
accustomed» [9, с. 105]), ми ж будемо каза-
ти: звичайне місце перебування.  

Місце в якості «топосу», помітив Арис-
тотель, є вища із причин речі. Але навпаки 
складаються справи у випадку людини. За 
висловлюванням Геракліта виявляється, що 
у людини як раз «топосу» і нема, адже її мі-
сце («етос») є «даймон», – те, що не від сві-
ту сього, без місця. Тому нам дано очевид-
ний натяк про те, що не від наявних звичаїв 
і звичок людина здобуває свій етичний 
присуд.  

Отже, витоки етики є за межами, ска-

жімо так, топографії. І саме тому людина 
взагалі залишається в межах, тобто етично 
обмежена. У кожному випадку існування 
людини обмежувальний горизонт її перебу-
вання є свій власний. Скажімо, це може бу-
ти трон базилевса або діжка мудреця, квар-
тира багатоповерхового дому або долина 
оточена горами, межі комп’ютерної гри або 
Едемського саду. Але яким би конкретно не 
було звичне місце перебування, по-грецьки 
зрозумілий етос означає розташованість, 
причетність, освоєність людської  прису-
тності у світі.  

Етичний простір, будучи власне про-
стором, відмежований горизонтом, а від-
так, верхом і низом. І ось, приміром, рання 
грецька (дорефлективна) етичність – це ко-
ли все до ладу на своєму належному місці, 
а врешті-решт, – це буттєва, навмисно не 
встановлена гармонія місць, – космос. Про-
тивне ж етосу (сьогодні сказали б, – амора-
льне) греки бачили не доречним, оскільки 
воно є протилежне самому буттєвому ладу. 
І вони, як відомо, цурались неетичного як 
т.зв. «варварства». Варварство – це майже 
безсловесне недоіснування, недалеко відда-
лене від тваринного, а головне, хаотичне. А 
через те логічно випливає намір його не пі-
знати, а цивілізувати, тобто привести його 
у відповідність до етосу, – звичайного уст-
рою.  

Геракліт же перебував у полеміці з от-
сим раннім почуттям етичного. А це зна-
чить, що у 119 фрагменті він повідомляв, як 
це йому властиво, щось для його сучасни-
ків зухвале і провокативне. Загострив ска-
зане «Темним і Сумним філософом» у своїй 
відомій інтерпретації Гайдеґґер ось так: 
«Местопребывание (обычное) есть челове-
ку открытый простор для присутствия Бога 
(Чрезвычайного)» [7, с. 216]. Тим самим 
Гайдеґґер, і треба віддати йому належне, 
доводить, що будь-яка етика, яка пропускає 
питання фундаментальної онтології (а саме, 
питання про істину, тобто «відкритий прос-
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тір для присутності Надзвичайного»), стає 
репресивним моралізаторством Звичайного, 
законництвом: «Лишь поскольку человек, 
эк-зистируя в истине бытия, послушен ему, 
только и могут от самого Бытия прийти 
знамения тех предназначений, которые до-
лжны стать законом и правилом для людей. 
Предназначить по-гречески – 
νεµειν. Νοµοζ не просто закон, но в более 
изначальной глубине – предназначение, та-
ящееся в миссии бытия. Только это предна-
значение способно привязать человека к 
бытию. Только такая связь способна подде-
рживать и обязывать. Иначе всякий закон 
остается просто поделкой человеческого 
разума. Существеннее всякого устанавли-
вания правил, чтобы человек нашелся в ис-
тине бытия как своем местопребывании. 
Лишь пребыванием в этой местности дает-
ся опыт надежной уместности поведения. 
Уместность всякому поведению дарит ис-
тина бытия» [7, c. 218]. 

Слід визнати, що ця інтерпретація хоч і 
представляє передусім філософію Гайдеґ-
ґера, а проте не виходить за межі сказаного 
у трьох словах Гераклітом. І виходить так, 
що ніяких інших чеснот поперед мудрістю 
бути не може. Як бути до місця і до речі, 
заздалегідь не встановлено і нікому не ві-
домо. А вищий ступінь надійності етично-
му знанню повідомляє щось на перший по-
гляд примарне  – «істина буття». 

Не станемо з цим сперечатися, а спро-
буємо співвіднести добутий етимон з дійс-
ним досвідом, і авжеж, за провідною нит-
кою побутового слова. Не могло ж бути 
так, щоб розумінню етичного наша культу-
ра була цілком зобов’язана античному сві-
ту. Адже ж щонайменше стосунок до своєї 
присутності як етичний «мінімум» не є 
ознакою випадково набутою зі сторони. 
Цей стосунок українська мова традиційно 
називає – совість. Історія цього слова по-
чалася в ХІ ст. у зв’язку з християнською 
проповіддю візантійських місіонерів, коли 

слово συνείδησις було скальковано по-
слов’янськи саме ось так: съ-відть (со-
вість). Префікс со- означає спільність між 
багатьма і різними, а корінь вість – відання, 
знання. Але про що оця спільна с-відомість, 
су-мнів? Підказку дає повсякденне мовлен-
ня, що говорить про совість у зв’язку з ме-
тафорами «гризота», «поклик», «голос». І в 
цьому контексті зміст поняття совість 
включає в себе певний обов’язок у стосун-
ку до Іншого, порушення якого викликає 
“внутрішній суд”.  

Крім того, тотожно слову совість від 
ХІ-го ж століття вживається і ще одне – 
сумління (від др. сумьніниє). Себто, етичне 
з ранніх пір розуміється як сумнів. Це наво-
дить нас спершу на уявлення про таку собі 
“невпевненість” чи “розгубленість” людини 
в її вчинках. Однак первинно сумнів озна-
чає  не бути у своєму співіснуванні зі сві-
том та іншими реактивним, тобто зупиня-
тися, вагатися, вбачати перед усім належне. 
Тож со-вість (су-мління, су-мнів) на ранніх 
порах зрозуміла як проста обачність стосо-
вно спільного і обов’язкового. Себто, мати 
совість – це значить поперед вчинком мати 
випереджальний час на питання про нале-
жність самого вчинку. Такий питальний 
стан у побуті називають «чуттям голосу» 
совісті.  

Отже, пройшовши поняттєвий шлях від 
звичаю до обачності, ми вже не будемо пе-
редусім сприймати етику як науку про мо-
раль. Відповідно етична проблематика на-
буває нової гостроти, зокрема проблема по-
ходження етичного, бо сам по собі час 
обачливого запитування суперечить уяв-
ленню Аристотеля про провідну роль звич-
ки в етичній свідомості. Якщо час обачнос-
ті спонтанний, то звичка співвідносна з 
тим, що відоме у природі як рефлектор-
ність. Тож треба перевірити, чи є етичне 
прямим продовженням природного порядку 
речей, чи підводиться воно під яку-небудь 
форму доцільної поведінки?  
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Найближчим чином здається, що етич-
не є випадковим. Звідки взятися часу на пи-
тання про належне – ми ж зайняті люди. А 
час, як кажуть, – це гроші; а цей час іще й 
явно не приносить прибутків і, очевидно, 
відволікає від їх здобуття. Тож вбачати пе-
ред усім Іншого, приймати стосовно нього 
обов’язок не є доцільно, і тому прояви сові-
сті, якщо вони справді трапляються, є ви-
падковість. 

Проте, етична свідомість не настане, 
якщо її немає вже. А вона все-таки завжди 
вже мається, навіть у випадку утилітарного 
або нігілістичного способу існування. Це 
має показати цілком певний ненадуманий 
досвід, котрий не є результатом спеціаль-
ного виховання і призвичаєння. Привід бу-
ти обачним стосовно Іншого («чути голос 
совісті») може виявитись тільки тоді, коли 
нам у принципі відома самобутність Іншо-
го, від якої і походить щось зо-
бов’язувальне, дурне з утилітарного погля-
ду чи з погляду «здорового глузду». 

Досвід, як завжди, нам допомагає при-
гадувати слово. Самозв’язувальне знання і з 
цим же коренем «в’язати» римляни іще до 
прийняття християнства іменували religio. 
Вони мали на увазі той вид благочестя, від-
мінний від призвичаєності moralis, що 
пов’язаний як раз з особливою увагою до 
священного. 

Священне (Божественне) ж, як відомо, 
не довідне та не показне, і настільки ж не 
верифіковане як «істина буття» Гайдеґґера. 
Незважаючи на це його поняття є універса-
льне для всіх можливих людських культур, 
і в найширшому смислі означає перевер-
шення наявного, всевизначальну відсут-
ність. Але коли щось подібне переживаєть-
ся вперше в досвіді кожного з нас? Достат-
ньо тільки пригадати, коли особиста від-
сутність, всевизначальним чином, ставала 
раптом актуальною.  

І така подія справді дуже рано здійсню-
ється у винятково людському запитуванні 

про своє походження. Себто, коли людина 
як нібито наївно стає стурбована місцем 
звідки вона. А це значить, що такого місця 
серед наявного сущого вона не припускає, і 
навпаки, передбачає його в чомусь принци-
пово Іншому, або, як кажуть, «трансценден-
тному».  

Для нашого роздуму важливо те, що в 
події цього запитування водночас природно 
і ненавмисно звершується назване вище 
«етичним мінімумом» – стосунок до свого 
тимчасового єства. Відтепер людське буття 
носить проективний і питальний характер, 
у кожній конкретній ситуації розрізняючи 
дане і належне, осмислюючи ради і для чо-
го бути. Причому все одно, якими потім 
кваліфікують наші вчинки – моральними чи 
аморальними. Будучи опосередковані сто-
сунком до своєї присутності, вони є етично 
наперед визначені без спеціальної на те су-
спільної санкції.  

І тут треба підкреслити, що совісті на-
лежить атрибут свободи. Вона не обумов-
лена соціальними, біологічними чи якими-
небудь іншими причинами. Що, однак, не 
робить її якимось випадковим явищем. Та 
імперативність, що витікає із досвіду тим-
часовості, не диригує нашим існуванням 
подібно до фізичної причини, але залишає 
при виборі. Від того і може здатися, що 
етичного взагалі немає, а є тільки природно 
чи доцільно обумовлене. Свобода совісті 
передбачає можливість спроектувати своє 
життя як завгодно, приміром, наслідуючи 
зразок тварини, дикої або свійської.  

Підсумки дослідження.  
По-перше, можна констатувати: оскіль-

ки людина заздалегідь виявляє себе не від 
світу сього, остільки вона всякий раз дбає 
про те, як належить бути. Ось де виток 
етичної проблематики, – усвідомлення на-
перед трансцендентного. Тим самим під-
тверджується найперший вислів про етичне 
Геракліта: «Етос людини – її даймон». 
«Даймон» же (як відомо за історією Сокра-
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та) заявляє про себе в якості «голосу», який 
нині у побуті розуміють як голос совісті. 
Цього не зрозуміти з погляду етики звички, 
моралі та законництва, для якої належний 
спосіб існування авторитетно задається на-
перед у якості правила чи ідеалу, і для якої 
принциповою є примус та обмеження ініці-
атив совісті. Натомість веління совісті не 
виказує якийсь універсальний образ пове-
дінки. Совість не ідеалістична, а онтологіч-
на, адже вона особистісно включена в кон-
кретну ситуацію, тобто в етос, – місце пе-
ребування. Відповідно совість не підлягає 
вихованню як ідеальне уявлення, якому 
слід було б коритися.  

По-друге, метафізичний (теологічний) 
виток етичного, виявлений завдяки фено-
менологічній пропедевтиці, проте, є істо-
рично обумовленим, і його не обов’язково 
належить розуміти тільки як «даймон». 
Більш того, залежно від його розуміння має 
мінятися і спосіб етичного запитування. 
Коли, приміром, його поняття досягає Аб-
солюту, як у монотеїстичних теологіях, 
етичне запитування сягає граничної гостро-
ти: воно ототожнюється вже з почуттям ви-
ни. При цьому очевидно, що совість і вина 
не є віддільні, і навіть так, що совість за-
безпечена почуттям вини. Скажімо, тоді, 
коли справа йде про «гризоту» совісті, коли 
належне не здійснене.  

По-третє, метафізичне походження ети-
чного означає водночас і його прихова-
ність. А тому, безсумнівно, людське уяв-
лення не обмине спроби вилучити з «етоса» 
всяку присутність «даймона», наприклад, 
через редукцію етичного до фізичного. До 
популярних сьогодні натуралістичних кон-
цепцій належать ті, які все, що тільки могло 
б бути ними відзначено як «реальне», виво-
дять із т.зв. «природи», «життя» або «при-

родних закономірностей» (еволюціонізм, 
соціобіологія, етологія та ін.). Вони вважа-
ють своїм обов’язком етичний феномен на-
лежного, свобідного по своїй суті, предста-
вити як щось обумовлене, відповідне до-
цільній або адаптивній поведінці тварин. 
Такі спроби, на наш погляд, являють собою 
фальсифікацію поняття етичного через зве-
дення його до альтруїзму, дбання про інте-
реси загалу. Однак совість (або як ми ка-
жемо – обачність стосовно Іншого) несу-
мірна з альтруїстичними послугами, допо-
могою, співпрацею, адже вона заснована не 
на інтересі і не на підпорядкуванні інтересу 
стада або общини, а на відмові від всякого 
інтересу. Останнє є досвідом унікальним, 
природі не відомим.  
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Нынешний этап истории человечества характеризуется экспансией нигилизма и 
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усилением угрозы для духовных оснований  
цивилизации. Предпосылкой преодоления 
кризиса является истолкование его как пе-
реходного периода, в контексте которого 
нигилизм – форма запроса на инвариант-
ные, метаисторические ценности и смыслы. 
Последнее возможно при условии, если во-
спринимать историю философии не только 
как линейный процесс восхождения к абсо-
лютной истине (Гегель), но и как постоянно 
возобновляемую коммуникацию по поводу 
единой, перманентно воспроизводимой 
проблемы. Обозначенный подход в свое 
время разрабатывался Карлом Ясперсом в 
виде концепции «осевого времени». Соде-
ржательное разворачивание последнего 
предполагает сосредоточенность на про-
блеме предельных оснований отношения 
человека к миру как конденсированного 
способа фиксации целостного бытия.  

Анализируя в контексте кризиса духов-
ных оснований техногенной цивилизации 
истоки современных подходов и стратегий 
философского мышления, невозможно 
обойти вниманием творчество Канта, пре-
жде всего – его постановку проблем приро-
ды и предназначения человека. Как извест-
но, мыслитель называл вопрос о человеке 
последним и наиболее значимым из всех 
философских вопросов и в конце творчес-
кого пути намеревался изложить свое уче-
ние в принципиально ином виде с учетом 
ключевой значимости проблемы человека. 
И хотя его намерениям не суждено было 
сбыться, а учение так и осталось незавер-
шенным, тем не менее, обращение к его на-
следию может быть полезным для  осмыс-
ления истоков, тупиков и тенденций совре-
менных исследований.   

Изучение исследовательской литерату-
ры свидетельствует о неудовлетворитель-
ном состоянии нынешнего уровня развора-
чивания антропологического проекта в фи-
лософском наследии Канта, а одним из по-
казателей этого выступает нигилизм отно-

сительно антропологической интенции в 
текстах знаменитых «Критик». Задача дан-
ной статьи – эксплицировать и осмыслить 
антропологическую интенцию, что предпо-
лагает: 1) реконструкцию основных момен-
тов позиции Канта в понимании метафизи-
ки как учения о предельных основаниях 
отношения человека к миру на материале 
трех «Критик», 2) акцентирование внима-
ние на проблеме аутентичной формы изло-
жения метафизики как учения о человеке.  

Внимательное отношение к философс-
кому наследию Канта свидетельствует, что 
его ключевым стремлением является обна-
ружение такой формы метафизики, которая 
была бы репрезентацией целостности чело-
веческого бытия.  

Содержательное изложение позиции 
Канта по проблеме предельных оснований 
отношения человека к миру предполагает 
внимание к факту пристрастных упований 
и неискоренимой любви философа к мета-
физике на протяжении всего творчества. И 
хотя Кант известен как один из наиболее 
глубоких критиков и ниспровергателей 
традиционной метафизики, тем не менее, 
интерес к ней и признание конститутивной 
роли метафизики принадлежат к инвариан-
тным моментам позиции мыслителя, кото-
рые не претерпели существенных измене-
ний в ходе эволюции его взглядов. Их кон-
кретизация предполагает осмысление изна-
чальной направленности метафизики на 
благо, следствием чего является подчерки-
вание корреляции вопроса о возможности 
метафизики с вопросом о должном образе 
жизни человека. Уместным выглядит акце-
нтирование внимания на факте воспроизве-
дение одной и той же формулы благоговей-
ного отношения к метафизике в письме до-
критического периода и затем, через два 
десятка лет, на страницах «Пролегоме-
нов…». В первом случае в письме к М. Ме-
ндельсону от 8 апреля 1766 года Кант, 
вскоре после развенчания традиционной 
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метафизики как философской псевдонауки 
в памфлете «Грезы духовидца», признает 
насущную необходимость новой, доселе не 
существующей метафизики, от которой: 
«… зависит даже истинное и прочное благо 
человеческого рода» [1, с. 515]. На страни-
цах «Пролегоменов…» вопрос о возможно-
сти создания метафизики как учения о 
предельных основаниях отношения челове-
ка к миру называется тем единственным 
критическим вопросом, «от ответа на кото-
рый может зависеть наш образ жизни в бу-
дущем» [2, с. 89].  

Возможность углубить понимание кан-
товского истолкования метафизики пред-
полагает осмысление его благоговейного 
отношения к науке как проявлению божес-
твенных возможностей человеческого ра-
зума. Как известно, в тексте первой «Кри-
тики…» много внимания уделяется иссле-
дованию вопроса о природе научности и о 
необходимых условиях возможности пре-
образования метафизики в науку. Положи-
тельное решение упомянутой проблемы 
предполагает способность метафизики как 
науки выступать формой обобщения ре-
зультатов, достигнутых в ходе осмысления 
природы морали, искусства, религии.  

Обращение к наследию Канта свидете-
льствует о его полной уверенности в воз-
можности положительного решения про-
блемы, о чем убедительно свидетельствуют 
его тексты. Но неоднократные попытки со-
держательного прояснения правомерности 
категоричных заявлений мыслителя отно-
сительно наличия у него ясности и опреде-
ленности о путях создания метафизики как 
науки обнаруживается их безоснователь-
ность. Поэтому трудно не согласиться со 
справедливой  констатацией А. Гулыги от-
носительно факта наличия в философском 
наследии Канта некоторых иллюзий по 
ключевым моментам его позиции: «…он 
разрушил все догматические построения в 
этой сфере, но дальше декларирования не-

обходимости новой научной философии не 
пошел» [3, с. 63].  

Анализируя глубинные мотивы кантов-
ской критики разума, прежде всего следует 
обратить внимание на тот факт, что он яв-
ляется «несвоевременным» (Ницше) мыс-
лителем, поскольку доминанты эпохи 
предполагают прежде всего рассмотрение 
человека как части природы, игнорируя 
специфику его как духовного существа. 
Для Канта же существенными и предпочти-
тельными выступают те стороны природы 
человека, которые выходят за пределы ис-
торического измерения эпохи и имеют над-
временное значение – свобода, достоинст-
во, вера, нравственность, личность. Иначе 
говоря, сознание собственной уникальнос-
ти и неповторимости как исходный пункт 
его размышлений и побуждало сосредото-
чить внимание на рефлексии условий воз-
можности их сохранения и развития.  

Имея в виду постоянный и устойчивый 
интерес Канта к феномену человека, пред-
ставляется уместным обозначить его в воп-
росительной форме, близкой к хорошо из-
вестным вопросам из первой «Критики». 
Если в ней речь идет об условиях возмож-
ности синтетических суждений априори в 
математике, в естествознании и в метафи-
зике, то здесь – об условиях возможности 
свободы, веры, нравственности и личности. 

Конститутивным условием современ-
ного прояснения позиции Канта является 
обращение к радикальным изменениям в 
способе философствования (метафизичес-
ким революциям), которые сопровождают-
ся проблематизацией устоявшегося образа 
человека, усилением его внимания к само-
му себе, включая задачу самопознания. По-
казательно, что центральной фигурой древ-
негреческой философии как начала фило-
софствования он считает Сократа – одного 
их тех немногих мыслителей, кто содержа-
тельно предвосхитил проблематику «Кри-
тики практического разума»: «Важнейшая 
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эпоха греческой философии начинается, 
наконец, с Сократа. Именно он дал фило-
софскому духу и всем спекулятивным умам 
совершенно новое, практическое направле-
ние» [4, с. 337].  

Акцентирование родственности пози-
ций Сократа и Канта позволяет подчерк-
нуть еще один общий момент (чрезвычайно 
важный в контексте темы статьи), а именно 
– реализация задачи самопознания выводит 
философа за пределы общезначимых моме-
нтов (знания и морали) и приводит к по-
стижению собственной уникальности и са-
мобытности как конститутивных моментов 
постижения истины. Факт признания Сок-
ратом личностного момента мышления, то 
– есть открытие его детерминирующего 
значения для философского мышления, 
справедливо подчеркивается в историко-
философской литературе: «Истинная 
мысль, показывают его разговоры, – не абс-
трактная идеальная сущность, а живой пер-
сонофицированный смысл», утверждает 
А. Доброхотов [5, с. 30]. 

По существу, как нетрудно заметить, 
речь идет о тенденции истолкования собст-
венной неповторимости и уникальности 
мыслителя в качестве фундамента метафи-
зических размышлений. Одно из определя-
ющих препятствий на пути формирования 
упомянутой тенденции связано с тем об-
стоятельством, что осмысление философс-
кого наследия Канта в контексте реализа-
ции метаисторической задачи самопозна-
ния возможно при условии выхода за пред-
елы стереотипов о самодостаточности гно-
сеологии в Новое время. Среди других пре-
пятствий на пути осознания личностной 
укорененности метафизики в аутентичной 
форме заслуживают упоминания как пред-
убеждения современной философии против 
метафизики, так и, как следствие, недоста-
точное внимание к факту существенного 
отличия глубинных идей классической фи-
лософии от их культурных эквивалентов и 

шаблонов.  
Выход за пределы влияния упомянутых 

стереотипов открывает перед исследовате-
лями возможность интерпретации глубин-
ных идей классической философии как фо-
рмы фиксации и репрезентации свойствен-
ных человеческой природе ценностей и 
смыслов. 

Осмысливая позитивную направлен-
ность позиции Канта в понимании природы 
человека, целесообразно обратить внима-
ние на личностную ориентацию его этики. 
Метафизической предпосылкой личностно 
ориентированной этики Канта является 
представление о своеобразии природы тех 
вещей, которые являются предметом мета-
физики – идей Бога, бессмертной души и 
свободы. Резюмируя свою позицию, он 
приходит к выводу, что  метафизика сверх-
чувственного возможна только при усло-
вии, если практический разум основывается 
на теоретически недоказуемом, но мораль-
но необходимом допущении трансцендент-
ного – бытия Бога, свободы и бессмертия 
души. Сам мыслитель признавал невозмо-
жность и безосновательность содержатель-
ного прояснения этапов этого перехода от 
теоретического разума к практическому: 
«как чистый разум может быть практи-
ческим, – дать такое объяснение никакой 
человеческий разум совершенно не в сос-
тоянии, и все усилия и старания найти та-
кое объяснение тщетны» [6, с. 308]. 

По существу речь идет о невозможнос-
ти прояснить решающий момент его кон-
цепции – дать ответ на вопрос о том, каким 
образом воля человека становится разум-
ной. В данном случае возможны два вариа-
нта поведения Канта: первое – поддаться 
искушению и довольствоваться постулата-
ми о реальном существовании Бога и бесс-
мертной души, второе – дальше работать 
над прояснением более глубокого теорети-
ческого исследования проблемы. Принято 
считать, что потребности обоснования соб-
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ственных убеждений побудили его принять 
некоторые гипотетические положения в ка-
честве истинных и несомненных. Речь идет 
о своеобразных парафразах позиции Сокра-
та как этического рационалиста. Согласно 
Канту, речь идет о разумности доброй воли, 
об их отождествлении. Упомянутое тожде-
ство в литературе справедливо характери-
зуется как высшая точка, как сердце канто-
вской философии. Определенная искусст-
венность подобного шага, идущего вразрез 
с исходными базовыми принципами крити-
ческой философии, не могла остаться неза-
меченной уже прозорливыми современни-
ками, которые восприняли и квалифициро-
вали тезис мыслителя о «доброй воле» как 
новую мифологию и идолотворчество.  

Но, отдавая должное истине и мужест-
ву Канта как ученого, следует признать, что 
он, если и поддался искушению и остано-
вился на отожествлении разума и доброй 
воли, то только в качестве привала перед 
подъемом на более крутые вершины. В 
пользу справедливости данного тезиса убе-
дительно свидетельствуют более поздние 
работы, и прежде всего «Антропология…».  
Соглашаясь в целом с духом и содержани-
ем возражений относительно обоснованно-
сти наиболее распространенных стереотип-
ных оценок(формализм, антиэвдемонизм, 
ригоризм, практическое бессилие), трудно 
не заметить правомерность иного варианта 
их истолкования, которое исходит из факта 
несамодостаточности сферы практического 
разума в философском наследии Канта. 

Но прежде чем в ходе поисков целост-
ности человеческого бытия переходить к 
корпусу собственно антропологических 
произведений Канта, представляется целе-
сообразным остановится вкратце на содер-
жании следующего этапа творческой мысли 
философа, посвященного осмыслению сфе-
ры искусства.  

Предварительным условием ее темати-
зации является привлечение внимания к  

существенному препятствию на пути адек-
ватной рецепции как современности, так и 
предшествующих этапов истории. Речь 
идет о детерминирующем влиянии кон-
текста техногенной цивилизации на способ 
восприятия мира и человека,  проявлением 
чего является доминирование техноморфи-
зма и, в частности, устойчивый стереотип о 
приоритетности инженерно-технического 
мышления перед художественно-образным. 
Интерпретация наследия кенигсбергского 
мыслителя в ключе представлений о безо-
говорочном доминировании научного мы-
шления перед художественным – одно из 
ярких проявлений действенности упомяну-
того стереотипа.  

К числу непреходящих заслуг и гениа-
льных прозрений Канта, которые до сих 
пор недооцениваются в литературе, прина-
длежит понимание искусства как первич-
ной формы осмысления и истолкования 
феномена человека. Факт приоритетности 
художественно-образного мышления в тво-
рчестве Канта и его независимость от науки 
не остался вне внимания исследователей 
биографии великого мыслителя. Знаковая 
роль принадлежит трактату «Наблюдения 
над чувством прекрасного и возвышенно-
го», на страницах которого философ выс-
тупает в необычном для себя жанре как эс-
сеист. Здесь, как свидетельствует авторите-
тный биограф, существенно трансформиру-
ется стиль изложения собственной позиции 
автора, обретая неповторимые личностные 
черты – исчезает «восторженный пафос пе-
рвых работ, появились юмор и ирония, слог 
обрел изящество и афористичность» [7, с. 
65]. 

Анализируя сегодня философское на-
следие Канта, целесообразно помнить о пе-
рвичности художественной интуиции в хо-
де осмысления проблемы предельных ос-
нований отношения человека к миру. Этот 
момент был аксиоматичен для Канта как во 
время момент работы над текстом трактата, 
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так и в ходе работы над «Критиками». 
Прежде всего заслуживают упоминания 
третья «Критика» и «Антропология», мно-
гие страницы которых посвящены осмыс-
лению феномена целесообразности в при-
роде и культуре. Имея ввиду привлекатель-
ность для Канта идеи построения метафи-
зики как науки, целесообразно обратить 
внимание на важность проблемы возмож-
ности сведения искусства к науке. 

По мере усиления моментов научности 
во время работы над первой «Критикой», 
упомянутая проблема становится все более 
острой, хотя и находится на заднем плане в 
опубликованных при жизни текстах Канта. 
Современные исследователи стиля и фор-
мы кантовских произведений ученые ука-
зывают на сложность и неоднозначность 
позиции мыслителя. Рукописи черновиков 
содержат убедительные свидетельства в 
пользу тезиса о настолько сильной привле-
кательности идеи научности, что одно вре-
мя Кант всерьез рассматривал идею о воз-
можности построения метафизики по обра-
зцу алгебры, свидетельством чего в оконча-
тельном варианте текста выступает «транс-
цендентальное «х»». 

Свидетельством драматической слож-
ности и неоднозначности для Канта про-
блемы адекватного стиля и формы изложе-
ния метафизики является  существование в 
истории философии двух основных вариан-
тов ответа на вопрос о том, какое издание 
«Критики чистого разума» считать более 
аутентичным, первое или второе? Как изве-
стно, предпочтение первому изданию отда-
вали Шопенгауэр и Хайдеггер, второму – 
Гегель. В первом случае речь идет об обра-
зно-художественном мышлении, во втором 
– о научно-понятийном. 

Исследуя эволюцию философских 
взглядов Канта, принято оценивать третью 
«Критику» как важный шаг на пути созда-
ния целостной системы, которая обрела 
зримые черты лишь после обнаружения 

между миром природы как необходимости 
и свободы как каузальности через свободу 
своеобразного «третьего мира» – мира це-
лесообразности, гармонии и красоты. 

В контексте темы статьи эта работа Ка-
нта представляет для нас особый интерес 
как проявление кардинальных изменений в 
способе человеческого бытия, формой фик-
сации которых выступают ключевые кате-
гории. Отсюда более понятным и оправ-
данным становится внимание мыслителя к 
мировоззренческой функции искусства, его 
конструктивному потенциалу и претензиям 
на роль аутентичной формы выражения 
предельных отношений человека к миру. 
Изменение мировоззренческих приорите-
тов Канта в ходе эволюции его взглядов ос-
тается незаметным в контексте техномор-
физма. Если на страницах первых двух 
«Критик» фундаментальными категориями 
являются понятия необходимость и свобо-
да, то на страницах третьей «Критики» 
Кант определяет способ бытия человека 
посредством искусства как «созидание че-
рез свободу». Однако здесь еще не обозна-
чены ни кардинальные изменения в пони-
мании предельных оснований отношения 
человека к миру, ни обделенная до опреде-
ленного момента сфера реальности. Речь 
идет о выходе за пределы механического 
детерминизма и включение в число ключе-
вых категорий понятие игры. В текстах 
двух первых «Критик» имеет место настой-
чивое стремление Канта изгнать его из 
сферы познания, которое так и не увенча-
лось успехом. На страницах же третьей 
«Критики» Кант вынужден признать нево-
зможность преодолеть, изгнать момент не-
определенности и характеризовать соотно-
шение познавательных способностей – во-
ображения и рассудка как «игру познавате-
льных сил». Несколько позже, а именно – 
на страницах «Антропологии», понятие иг-
ры обретает более полные права и приобре-
тает вид очередной антиномии в виде тези-
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са «мы играем» и антитезиса «нами игра-
ют». Выражаясь языком Гегеля, искусство 
выступает в роли своеобразного синтеза.  

В качестве иллюстрации ключевой ро-
ли понятия игры как своеобразной формы 
специфики искусства, которое претендует 
на место аутентичной формы антропологи-
ческой метафизики, целесообразно отдель-
но остановится на той переходной форме 
выражения Кантом своей позиции, которая 
осталась за пределами окончательной вер-
сии его системы. Речь идет о недавно напе-
чатанных на русском языке конспектах ка-
нтовских «лекций по этике», которые осно-
вываются на непосредственных лекцион-
ных конспектах 1775–1781 годов. И хотя 
понятие игры явно не присутствует в текс-
те, оно незримо присутствует в качестве 
способа обозначения ключевого момента 
человеческого бытия. Имея ввиду изъяны 
существенного улучшения человеческой 
природы посредством дисциплины как 
внешней необходимости (внешнего прину-
ждения), Кант тем не менее подчеркивает 
неизбежность принуждения, указывая на 
его парадоксальную природу – принужде-
ние через свободу: «Человек должен быть 
дисциплинирован, потому что от природы 
он груб и жесток. Задатки человека могут 
быть цивилизованы лишь с помощью ис-
кусства. Природа животных развивается 
сама по себе, но у нас – при помощи искус-
ства». Ниже еще раз акцентируется то важ-
ное обстоятельство, что действенный спо-
соб дисциплинирования базируется на спо-
собе принуждения, принципиально отлич-
ном от рабского [8, с.219].  

И хотя в третьей «Критике» Кант сде-
лал решительный шаг вперед за пределы 
наивного рационализма, понимание чело-
века как разумного существа, предельные 
основания существования которого опреде-
ляются велениями разума, наметив переход 
к более глубокому и содержательному по-
ниманию человеческой природы, но содер-

жательно вопрос о предельных основаниях 
отношения человека к миру все еще не 
прояснен. Иначе говоря, определяющие мо-
тивы человеческого поведения недостаточ-
но эксплицированы, а задуманная им цело-
стная метафизика как учение о предельных 
основаниях отношения человека к миру 
приобрела форму нереализованного проек-
та. Как оказалось, речь идет о чрезвычайно 
сложной задаче, поскольку перед исследо-
вателями возникают существенные, труд-
нопреодолимые препятствия. Их содержа-
тельное изложение предполагает внимание 
к неизбывным сущностным изъянам чело-
веческой природы. Имея ввиду последние, 
Кант утверждает, что задача совершенство-
вания человеческой природы «самая труд-
ная из всех», поскольку «из столь кривой 
тесины, как та, из которой сделан человек, 
нельзя сделать ничего прямого» [9, с. 19]. 
Приведенная афористичная форма фикса-
ции апорийности задачи совершенствова-
ния человеческой природы позже обретет 
форму тезиса о неискоренимости злого на-
чала из сущности человека и получит соде-
ржательное развертывание в незавершен-
ной «Антропологии с прагматической точ-
ки зрения». 

Подводя итоги исследования, представ-
ляется возможным констатировать: 

– содержательной предпосылкой адек-
ватного постижения критической филосо-
фии Канта в начале ХХІ века является 
предварительное сосредоточение внимания 
на вопросах методологии, а именно – на 
той ключевой проблематике, которая (как 
вызов времени) определяет проблемное по-
ле размышлений мыслителя. Речь идет о 
запросе на разработку антропологической 
метафизики, основным препятствием на 
пути формирования которой выступает ра-
спространенный стереотип о гносеологизме 
философии Нового времени; 

– предпосылками формирования доми-
нирующих в исследовательской литературе 
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истолкований метафизики Канта как науки 
выступают недооценка значимости антро-
пологической интенции в наследии мысли-
теля и неоднозначность его позиции по во-
просу о возможных вариантах аутентичной 
формы антропологической метафизики. Та-
кже представляется целесообразным упо-
мянуть определяющее влияние контекста, а 
именно – преобладание в последующий пе-
риод сциентистских настроений, которое 
сделало возможным существование устоя-
вшегося мифа о нецелесообразности самой  
постановки  вопроса  о проблеме аутентич-
ной формы антропологической метафизи-
ки; 

– внимательное отношение к текстам 
Канта свидетельствует о: 1) наличии неис-
коренимого и неизбывного желания завер-
шить собственное учение антропологичес-
кой метафизикой и, 2) признании им пра-
вомерных  претензий  искусства на роль ау-
тентичной формы антропологической ме-
тафизики. Внимание к последнему моменту 
дает возможность и открывает перспективу 
определить и осмыслить содержательную 
преемственность собственно метафизичес-
ких трудов Канта и «Антропологии» (отно-
сительно метафизичности идей которой 
существуют определенные сомнения). 

Конструктивное осмысление «Антро-
пологии» является темой отдельного исс-

ледования, которое позволит прояснить ме-
сто последней в кантовских поисках обос-
нования антропологической метафизики.  
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ФЕНОМЕН ЕСТЕТИЧНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ 
УКРАЇНСЬКОГО ПОЕТИЧНОГО КІНО 

 
Становлення сучасного філософського простору відбувається в аспекті  інтердисци-

плінарного підходу. В результаті взаємодії філософії з багатьма гуманітарними науками, 
утворюються нові напрямки сучасної філософської думки. Естетична антропологія – од-
не з понять сучасного наукового знання, що прикметно уособлює теорії нового типу. У 
структурі поетичного кіно, естетична антропологія реалізується, перш за все, в ав-
торській ідеї, а також за допомогою інтерпретації культурного смислу ініціюється крізь 
призму глядача. Питання розвитку мистецтва кіно в контексті естетичної антропології 
є актуальними та з практичного боку відображають «множинні» й «плюральні» підходи 
щодо вирішення проблем саморозвитку та самопізнання людини. 

Ключові слова: естетична антропологія, українське поетичне кіно, кіномова, само-
реалізація, самопізнання. 
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ФЕНОМЕН ЭСТЕТИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ 
УКРАИНСКОГО ПОЭТИЧЕСКОГО КИНО 

 
Становление современного философского пространства происходит в аспекте ин-

тердисциплинарного подхода. В результате взаимодействия философии со многими гу-
манитарными науками, образуются новые направления современной философской мысли. 
Эстетическая антропология – одно из понятий современного научного знания, которое 
примечательно олицетворяет теории нового типа. В структуре поэтического кино, эс-
тетическая антропология реализуется, прежде всего, в авторской идее, а также с по-
мощью интерпретации культурного смысла инициируется сквозь призму зрителя. Вопро-
сы развития искусства кино в контексте эстетической антропологии являются акту-
альными и с практической стороны отображают «множественные» и «плюральные» 
подходы относительно решения проблем саморазвития и самопознания человека. 

Ключевые слова: эстетическая антропология, украинское поэтическое кино, язык 
кино, самореализация, самопознание. 
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THE PHENOMENON OF AESTHETICAL ANTROPLOGY IN KONTEST  

OF DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN POETIC CINEMA 
 
Becoming of modern philosophical space takes a place in the aspect of interdiscipline 

approach. As a result of co-operating of philosophy with many humanities, new directions of 
modern philosophical idea appear. Aesthetical anthropology is one of concepts of modern 
scientific knowledge which presents the theories of new type. In the structure of the poetic 
cinema aesthetical anthropology will be realized foremost in an author idea, and also by 
interpretation of cultural sense initiator through the prism of spectator. A question of 
development of the cinema art in the context of aesthetical anthropology, is actual and from a 
practical side represent «plural» and «many» approaches, in relation to the problems of self -
development and self-knowledge of a man. 

Keywords: aesthetical anthropology, Ukrainian poetic cinema, cinema language, self-
realization, self-knowledge. 

 
Прикметною ознакою сучасного гума-

нітарного знання є формування теорій но-
вого типу, що виникають у контексті інтер-
дисциплінарного підходу на перетинанні 
класичних наукових дисциплін. Однією з 
таких теорій є естетична антропологія, яка 
займає досить помітне місце в структурі 
сучасних філософських знань. З другої по-
ловини ХХ століття виходять ряд наукових 
робіт присвячених дослідженню феномену 
естетичної антропології, авторами ях є: 
Л. Антонова, А. Валицька, О. Воєводін, 
Т. Домбровська, А. Лобова, Д. Скальська, 
С. Хоружий, М. Щєрбінін, М. Ямпольсь-
кий, А. Яфальян та ін. У роботах учених 
йдеться про міждисциплінарний дискурс, 
що став прикметною ознакою сучасного 
гуманітарного життя. Естетична антропо-
логія розглядається як поняття, яке здатне 
дослідити естетичну складову людського 
життя, зумовлює естетичне “прочитання” 
тексту культури, еволюцію естетико-
антропологічних форм «самореалізації та 
самопізнання людини від мистецтва». В 
процесі розкриття  антропологічного змісту 
феноменів мистецтва та художньої культу-
ри, допустимо залучення «трансляцій», що 

ініціюють себе в естетичному аспекті. 
З середини ХХ століття естетико-

антропологічна проблематика мистецтва 
кіно оформлюється як самостійна. Дана 
проблема не є принципово новою, тому що 
в першу чергу торкається питань філософії 
мистецтва та філософської антропології, як 
складових мистецтва. Розробкою філософ-
ських питань мистецтва кіно, відмічені ро-
боти А. Бергсона. Часопросторова концеп-
ція науковця вплинула на розвиток ідей но-
вого кіно та була відмічена в науковому 
доробку представника французького кіно 
А. Базена. Переосмисленню кіно з перцеп-
тивної точки зору присвячені наукові до-
слідження Ж. Делеза; розробкою теорій 
стосовно семіотики в кіно присвячені робо-
ти Р. Барта, У. Еко, Ж. Мітрі, К. Метца, 
Ю. Лотмана. У своїх наукових роботах 
Ю. Лотман, розглядає вплив кіноестетики 
на сучасну культуру та особливості мови 
кіно, що вплинули на розвиток кіномистец-
тва. Вивченням концепцій стосовно прин-
ципу «смислоутворення» та принципу 
«дзеркальності» в кіно займалися А. Зімін, 
М. Щєрбінін, М. Ямпольський. 

В україністиці ряд науковців займалися 
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розробкою філософсько-естетичної систе-
ми розвитку кіномистецтва другої полови-
ни ХХ ст. Це репрезентується в процесі 
розвитку національної ідентичності, мента-
льності, фольклору, звичаях, історії україн-
ського народу, що стали базовими, віднос-
но створення українського поетичного кіно 
ХХ століття. В роботах вітчизняних науко-
вців, кінокритиків, мистецтвознавців 
В. Авксентьєвої, Л. Брюховецької, О. Брю-
ховецької, О. Бурячківського, Ю. Вількоса, 
В. Войтенко, І. Горпинки, І. Зубавіної, 
С. Іванова, В. Кардіна, О. Радинського, 
В. Скуратівського, С. Тримача тощо. В до-
слідженнях науковців, простежується ак-
центування естетико-антропологічних про-
блем мистецтва кіно, що зумовлені  в пер-
шу чергу авторською кіномовою, автор-
ською кінодраматургією, специфікою кіно-
образу.  

Таким чином, питання розвитку мисте-
цтва кіно в контексті естетичної антрополо-
гії є актуальними. Шляхом естетико-
антропологічного аналізу можливо вивчити 
додаткові художньо-естетичні виміри укра-
їнського поетичного кіно, що виникають на 
перетинанні загальнолюдського з особисті-
сним та світового з національним. Але по-
при активну розробку, естетико-
антропологічна проблематика  кіно потре-
бує подальшого вивчення.  

Мета статті – дослідити феномен есте-
тичної антропології в контексті розвитку 
українського поетичного кіно. Для реаліза-
ції даної мети, ми вважаємо за необхідне 
розв’язати наступні завдання: 1. системати-
зувати, існуючі наукові аспекти в контексті 
розв’язання комплексу естетико-антро-
пологічних питань сучасності; 2. визначити 
підходи щодо оформлення естетико-
антропологічної проблематики мистецтва 
кіно; 3. розкрити значення феномену есте-
тична антропологія в структурі розвитку 
українського  кінопроцесу 60-х рр. ХХ ст. 

Питання естетичної антропології по-

стійно привертали до себе увагу представ-
ників різних історичних періодів, але щодо 
можливих причин створення цього поняття 
позиція науковців ХХ століття виявляється 
найбільш обґрунтованою. У ХХ столітті 
відбувається розробка одночасно кількох 
теорій відносно ствердження предметного 
поля та методології поняття естетичної  ан-
тропології. Одна з таких теорій ґрунтується 
на думці про необхідність відокремлення 
естетичної антропології від філософії мис-
тецтва та звільнення від тенет релігійності. 
В результаті постійних динамічних проце-
сів відбувається розширення горизонтів 
сприйняття філософської думки ХХ-
ХХІ ст. Антропологічний поворот, що тор-
кнувся питань існування людини, обумовив 
істотну переорієнтацію всього філософсь-
ко-естетичного простору, репрезентований 
«філософією життя». Філософська антро-
пологія, вбираючи в себе здобутки ХХ сто-
ліття, на думку В. Панченко, «може уособ-
лювати новий розвиток естетичної науки, 
значно розширити межі свого предмету і 
бути готовою до принципово нових гумані-
стичних висновків». Слід зазначити, що на 
процес формування та розвитку естетико-
антропологічного напрямку мала вплив як 
філософська антропологія, яка склала тео-
ретичне та предметне поле для генезису ес-
тетичних ідей, так і філософська спадщина 
З. Фрейда, К. Юнга, Е. Гуссерля, 
М. Гайдеґґера.  

Розвиток естетичної антропології у 
другій половині ХХ століття обумовлений 
виникненням інноваційних науково-
гуманітарних проектів, що поєднують сис-
темне мислення з поетичним баченням, а 
також існуванням міждисциплінарного 
дискурсу, який стає прикметною ознакою 
сучасного гуманітарного знання. Відносно 
походження та адаптації естетичної антро-
пології в філософії, мистецтві та суспільст-
ві актуальним з точки зору сучасного стану 
гуманітарного знання є підхід М. Щєрбіні-
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на. На думку автора, «говорячи про сучасні 
інтеграційні процеси, що відбуваються в 
світі, стає можливим існування естетичної 
антропології як перспективного напрямку 
сучасної філософської думки». Централь-
ним моментом виступає людина як специ-
фічне утворення у сфері буття, його нова 
форма. Науковець пропонує за допомогою 
естетичної антропології ще раз «пропусти-
ти через себе красу та гармонію та порівня-
ти отримані результати» крізь призму су-
часної філософської думки. Естетична ан-
тропологія, спираючись на позицію науко-
вця, допомагає краще пояснити людський 
перехід із «речі-в-собі», в «речі-для-себе» 
[1, с. 190–199]. М. Щєрбінін, також зверта-
ється до розгляду питань відносно впливу 
смислоутворення на мистецтво, а саме – на 
мистецтво кіно. Науковець звертається до 
філософського аналізу, що ґрунтується на 
піднятті та вирішенні циклу теоретико-
методологічних проблем «естетичної ан-
тропології видів мистецтва, що стосується 
зміни, залежно від здатності виражати сен-
си культури» [2]. Існування того факту, що 
естетика вплинула на філософську антро-
пологію ХХ століття стає очевидним у нау-
кових працях багатьох науковців, що акти-
вно відображали реалії розвитку сучасної 
філософської думки. Д. Скальська розгля-
дає теорії стосовно еволюції та генезису ес-
тетичних концепцій. Актуальність дослі-
дження, яке обумовлене дискурсивними 
процесами в розвитку естетичних теорій 
ХХ століття, базується на розширенні та 
переосмисленні змісту багатьох традицій-
них категорій, і в першу чергу, категорії 
«естетичні вимірювання», а також потребує 
всебічного осмислення ролі естетичних те-
орій [3]. 

Продовженням існування теорій нового 
типу є наукова концепція О. Воєводіна, що 
вказує на те, що сучасна антропологія втра-
тила своє автономію по відношенню до ін-
ших наук філософського мислення. На ду-

мку автора, відбувається процес «розсію-
вання» естетики по всій філософській про-
блематиці». За допомогою феномену есте-
тичної антропології можна «розглянути» та 
«дослідити людину та її життя з естетично-
го боку». Стрижневим у праці виступає по-
няття естетичної антропології, яке науко-
вець визначає так: «естетична антропологія 
– це антропологія емоції з точки зору куль-
тури, як особистісно-індивідуальних пси-
хологічних станів, так і між(інтер) 
суб’єктивного соціального значення». Нау-
ковець відмічає, що предмет естетичної ан-
тропології спирається на процеси «чуттєво-
емоційних абстракцій» та «перцептивно-
емоційних» спілкувань, а також вбачав її 
прямий зв'язок з антропологією, філосо-
фією та психологію, оскільки стосовно 
останньої до уваги береться процес саморе-
алізації та самопізнання в людині за допо-
могою мистецтва та культури [4]. С. Хору-
жий також звертається до аналізу естетич-
них проблем антропології шляхом передачі 
та трансляцій. Науковець вбачає актуаль-
ним залучення антропологічних складових 
в процесі розгляду феномену мистецтва та 
художньої творчості. Людину він визначає 
«Антропологічною Межею» – межею гори-
зонту свого існування, що розуміється як 
втілення всіх «граничних» проявів людини: 
таких, в яких починають мінятися фунда-
ментальні предикати існування. Протисто-
ячи застарілій класичній антропології, що 
стоїть на поняттях суті і суб'єкта, ця модель 
багато в чому співзвучна сучасним естети-
чним пошукам. На думку мислителя, 
«центральний концепт тут – «прояв» ан-
тропологічної реальності (істотно відмінне 
від «акту» людини), і такий вибір основно-
го робочого поняття природно веде до тра-
ктування художньої реальності і естетичної 
події, спорідненої рецептивної естетики, а 
також творчої, практичної естетики сучас-
них майстрів, що затверджують метою і 
фокусом мистецтва досягнення визначеної 
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точно розрахованої дії» [5]. 
Феномен естетичної антропології як 

науково-теоретичний комплекс, що склада-
ється у структурі сучасного гуманітарного 
життя, можна виявити аналітично у струк-
турі та змісті кінотвору, у кінодраматургії, 
в образах героїв, у символах кіномови то-
що. Актуальним завишається питання по-
шуку буття культури та людини, а також 
пошуку змісту життя, тому не є випадко-
вим, що цей процес простежується саме в 
кіномистецтві. Подібно до інших видів ми-
стецтв кіно, як часопросторове мистецтво є 
віддзеркаленням життя, воно створює нову 
рухому реальність, пропонує масовому 
глядачу ілюзію життя, в якому існують (ді-
ють) ті чи інші популярні Герої. Викорис-
товуючи яскраві образи героїв, створюючи 
ілюзію життя за допомогою кіномови, кіно 
посилює людські бажання щодо насліду-
вання герою. Ю. Лотман у свої наукових 
роботах розглядає вплив кіноестетики на 
сучасну культуру; науковець також відмі-
чає особливості мови кіно. Складові кіно-
мови (художні засоби мистецтва кіно) мо-
жна зустріти у будь-якому творі, але як во-
ни будуть випростані – залежить від режи-
сера. Тому творчий задум, творча концеп-
ція, авторський стиль, авторське бачення, 
стилістична концепція – ці поняття сприя-
ють аналізу творчого процесу режисера-
митця. Актуальним в контексті нашого до-
слідження виступають наукові праці, при-
свячені визначенню поняття смислоутво-
рення в культурі, де автор відмічав наяв-
ність цього процесу на всіх структурних рі-
внях культури та мистецтва. На думку нау-
ковця : «…фундаментальним питанням се-
міотики культури є проблема смислоутво-
рення. Смислоутворенням, ми будемо на-
зивати здатність як культури в цілому, так і 
окремих її частин видавати на «виході не-
тривіально нові тексти» [6, с. 640–641]. 
Впливом змістоутворення також відмічені 
наукові пошуки М. Щєрбініна. В основі 

своїх досліджень автор дотримувався ана-
лізу кіно з огляду на естетико-антро-
пологічний напрямок сучасного філософсь-
кого мислення. Філософський аналіз проце-
су «смислоутворення» в кіно ґрунтується 
на піднятті та вирішенні циклу теоретико-
методологічних проблем «естетичної ан-
тропології видів мистецтва, що стосуються 
зміни, залежно від здатності виражати сен-
си культури» [7]. Аналіз естетико-
антропологічних характеристик кіно мож-
ливий, на думку М. Ямпольський, і з точки 
зору феноменологічної теорії, яка сформу-
валася, на його думку, під впливом семіо-
тики. Дослідник аналізує кіно як мистецт-
во, що побудоване на використанні руху та 
часу, що ведуть до створення художнього 
образу. 

Вплив мистецтва кіно на сучасну куль-
туру можна назвати суперечливим, а на 
людину – раціонально-ірраціональним. 
Мистецтво кіно створює умови людської 
ідентифікації та самоідентифікації, тобто 
наслідування Герою, його вчинкам з метою 
самовизначення, з метою пошуку людиною 
себе справжнього. Цей процес викликає 
подвійність судження, з одного боку, про-
цеси людської ідентифікації та самоіденти-
фікації внаслідок сприйняття кінотвору 
можуть бути як позитивними, так і негати-
вними. Негативним виступає розуміння то-
го, кому людина наслідує, і для чого вона 
це робить, можливо для занурення в світ 
нереального життя. Означені аспекти тор-
каються не лише естетики, але й антропо-
логії, психології тощо. Ж. Бодрийар у робо-
ті «В тени безмолствуещего большинства» 
звернувся до визначення ілюзії. Автор го-
ворить: «Кіно надає значення реальності 
тим речам, які інколи не були реальними» 
[8, с. 119]. Науковець не обмежується ілю-
зорними обмани людей, він наголошує на 
маніпулюванні ними, тим самим людина 
може втратити частку власної особистості, 
підпорядковується масовим настроям та 
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стандартам.  
Український кінематограф 60-х рр. ми-

нулого століття є найбільш суперечливим 
явищем культурного життя суспільства. Ці 
десятиліття закарбувалися в мистецькому 
житті, на думку Л. Газди, «як час ствер-
дження українського поетичного кіно». 
Компонентними  рисами українського по-
етичного кіно виступають не лише пооди-
нокі фактори та риси української культур-
ної ідентичності, але й внутрішня позиція 
та концепція стрічок такого характеру. Зна-
ковими для формування концептів україн-
ського поетичного кіно виступають ряд по-
статей та кінострічок – це «Тіні забутих 
предків» С. Параджанова, «Земля» О. Дов-
женка, «Та, що входить в море», «Камінний 
хрест», «Захар Беркут» Л. Осики, «Криниця 
для спраглих», «Вечір на Івана Купала», 
«Білий птах з чорною ознакою», «Всупереч 
усьому» Ю. Іллєнка, «Совість» В. Денисен-
ка, «Комісари», «Іду до тебе» М. Мащенка, 
«Пропала грамота» Б. Івченка, «Пізнай се-
бе» Р. Сергієнка і «Вавилон ХХ» І. Мико-
лайчука та інші, що зробили його успішним 
та таким, що ініціює українське кіно на сві-
товому рівні. Сучасне бачення поетичного 
кіно репрезентоване у творчому доробку 
Ю. Іллєнка «Молитва за гетьмана Мазепу», 
О. Росича «Тато», О. Саніна «Мамай», 
І. Стрембіцького «Подорожні». Не менш 
суттєвою виступають проблеми: «прочи-
тання кінокласики» (тобто кінотворів) в су-
часних умовах; додаткова інтерпретація кі-
нотвору як «тексту культури», що акуму-
лює в собі загальнолюдські та особистісні 
смисли; інтерпретація твору як тексту 
культури потребує вихованого глядача, а 
також досягнення та внесок національного 
кіно у світове мистецтво. Але існують і 
протилежні думки відносно «не існування» 
поетичного кіно. Так В. Скуратівський, до-
сліджуючи український кінопроцес ХХ 
століття, не бачить практично ні в кого, 
крім С. Параджанова та Ю. Іллєнка, поети-

чного кіно, а відмічає, що кіно 60-х рр. – це 
«українське національне кіно», в якому 
піднімаються проблеми долі українських 
селян.  

Сучасній людині, яка постійно знахо-
диться у русі, складно зрозуміти процес са-
мопізнання власної особистості з естетико-
антропологічної оцінки, але саме це самопі-
знання та саморозуміння допомагає з онто-
логічної та гносеологічної позиції зрозумі-
ти сутність людину у сфері сучасного філо-
софського мислення. Уособлюючи життя 
60-х років ХХ століття, кіно відображало 
суспільство та людину в ньому. Криза ду-
ховності, що опанувала суспільство того 
часу, сприяла переорієнтації цінностей лю-
дини. Суспільство почало звертатися до за-
гально відомих категорій гармонії та краси, 
що якнайкраще представлені в поетичному 
кіно. Український кінематограф 60-х років 
не лише механічно віддзеркалював життя 
суспільства, але й реагува на дійсність та 
давав оцінку подіям. Також невід’ємною 
складовою поетичного кіно є обов’язкова 
наявність образу ліричного героя, образу 
землі, хати, вилиці тощо. У своїх кіноробо-
тах автори зверталися до визначення світо-
глядних інтересів українського народу, во-
ни занурювалися в багато чинників, зокре-
ма зверталися до ментальності, культурот-
ворчості, сакральності української культу-
ри. О. Довженко в роботах «Звенигора», 
«Арсенал», «Земля» тощо поєднує етнічні, 
ментальні чинники з  понятійними аспек-
тами, а за допомогою кіно мови, тобто на 
рівні образів, показує життя. На думку Л. 
Брюховецької, фільм С. Параджанова «Тіні 
забутих предків»: «…стали візією краси й 
альтернативою сучасності — збідненої ес-
тетично, духовно, морально. Фільм за-
свідчував, що категорія прекрасного домі-
нує в ментальності народу. Це не означає, 
що серед цієї краси панує благодатне життя 
— навпаки, ми побачили людську драму» 
[9, с. 85–94]. 
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Одним з аспектів естетико-антропо-
логічної характеристики  українського по-
етичного кіно є поетичне бачення кадру. 
Оперуючи багатьма виражальними можли-
востями, кіномитці 60-х років дотримува-
лися естетичної програми, що ґрунтувалася 
на поєднанні елементів епосу, театру, му-
зики, живопису, хореографії, світової літе-
ратури. Автори, відстоюючи власну естети-
чну незалежність, за допомогою компіляції 
та асиміляції показує значущі та найцікаві-
ші подробиці з давньої історії етносу та 
країни. В результаті взаємодіє формується 
новітній цілісний образ нації, митці нама-
галися відійти в першу чергу від 
нав’язаного владою методу «соцреалізму», 
занурюючись в поетичні образи, переходи-
ли в світ нереальності, ілюзорності . 

Кіномитці другої половини ХХ століття 
одночасно порушували декілька проблем 
естетико-антропологічного характеру – це: 
по-перше, наявність в кінострічках екзис-
тенціальної проблематики, що впливала на 
розробку внутрішніх проблем особистості; 
по-друге, пошук свободи в усіх вимірах 
звільнення людини, що їх передбачала сар-
трівська «філософія існування» [10]; по-
третє, існування людської сутності крізь 
призму тогочасного суспільства; по-
четверте, порушення проблем естетичної 
незалежності та свободи митця; по-п’яте, 
порушення проблем єдності  краси природи 
з людиною, людини з культурою, культури 
з суспільством; по-шосте, наявність моти-
вів «автентичність образів та звернення до 
міфології» змушують поглянути митців у 
сутність людського буття. Існування фено-
мену естетичної антропології і українсько-
му кіномистецтві 60-х. рр. розширює світо-
глядні основи українського кінопроцесу, 
показуючи  відображення ідей національної 
ідентичності та ментальності українського 
суспільства другої половини ХХ століття.  

Здійснений у ході нашого дослідження 
аналіз показав, що існування естетичної ан-

тропології в системі сучасного філософсь-
кого мислення викликало зацікавлення в рі-
зні історичні періоди. Суттєвими виступа-
ють розробки сучасних науковців, що наго-
лошують на можливому існування естетич-
ної антропології як поняття, що з естетич-
ного боку характеризує життя та розвиток 
особистості та з психологічної позиції 
впливає на гармонізацію особи в процесі 
активного залучення людини до творчості. 
Відмічено також наявність одночасно де-
кількох підходів у розв’язанні естетико-
антропологічних  питань сучасності, які 
сприяють формуванню сучасного гуманіта-
рного знання та теорій нового типу, що 
відмічені у наукових працях сучасних нау-
ковців Л. Антонової, Л. Воєводіна, 
Д. Скальської, С. Хоружого, М. Щєрбініна, 
М. Ямпольського та ін. Поняття естетичної 
антропології детермінує пізнавальні та про-
гностичні функції побудови моделей пере-
творення сучасного філософського мислен-
ня. Феномен естетичної антропології в 
українському кіномистецтві можна відмі-
тити за допомогою принципу «дзеркально-
сті» та «смислоутворення». Стрічки відо-
мих представників кіномистецтва 60-х рр. 
минулого століття віддзеркалюють україн-
ське суспільство періоду «відлиги» та за 
допомогою автентичних, національних, ме-
нтальних естетичних характеристик допо-
магають усвідомити «зміст» культури укра-
їнського етносу. У структурі та змістові кі-
нотвору естетична антропологія наявна, як: 
1) реалізація авторської ідеї; 2) інтерпрета-
ція культурного смислу, що виникає вна-
слідок сприйняття твору глядачем. У пер-
шому випадку феномен естетичної антро-
пології буде даний на рівні понять, у дру-
гому – на рівні кіномови, тобто на рівні об-
разів, що передають емоційне та психологі-
чне напруження кадру. 

Завершуючи розгляд проблеми, право-
мірно констатувати доцільність подолання 
домінуючої досі відсутності належної уваги 
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до проблематики та методології естетичної 
антропології стосовно кіномистецтва 60-х 
років ХХ століття та можливість окреслен-
ня запропонованої шкали інтерпретацій, 
котра намічає основні смислові центри 
тлумачення означеного питання.  
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Сьогодення України характеризується 

особливою увагою до людини, до форму-
вання її духовності, до її освіти. Йдеться 
про антропологізацію духовного життя су-
часного суспільства, про дослідження про-
блеми людини як загальнонаукову та гло-
бальну проблему. Всебічне і поглиблене 
дослідження вищезазначеної проблеми пе-
редбачає розробку не тільки універсальної 

системи даних про людину, але й розробку 
історіографії всіх вчень, теорій та концеп-
цій щодо цієї проблеми, причому незалеж-
но від рівня їх раціональності або ірраціо-
нальності. Безперечно, що це відноситься й 
до вивчення релігійних вчень про людину, 
багато з яких належать не тільки минулому, 
але й сучасності. Сьогодні в суспільній сві-
домості знаходять відлуння, хоча й потре-
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бують нового осмислення, погляди бага-
тьох філософів, богословів, психологів на 
місце православ’я в культурі та духовному 
житті українського народу, а також їх уяв-
лення і ставлення до причин і наслідків со-
ціокультурної кризи в кінці ХХ – на почат-
ку ХХІ ст. Актуальність дослідження таких 
вчень, теорій і концепцій полягає, перш за 
все, в тому, що в них містилися найважли-
віші онтологічні й аксіологічні проблеми 
філософії, релігії, етики, які аналізуються в 
контексті певної історичної ситуації. 
Йдеться про ставлення людини до Бога, про 
смисл її життя, цінність буття та історії, 
моральнісне вдосконалення людства та ін. 
Так, відомий російський мислитель 
В. Зеньковський у передмові до праці «Іс-
торія російської філософії» характеризує 
російську традицію філософування наступ-
ним чином: «Було б, однак, великою поми-
лкою думати, що до другої половини XVIII 
сторіччя філософські потреби були сторон-
німи для російського розуму – у дійсності 
вони проявлялися досить часто, але за не-
великими і рідкими винятками, вони знахо-
дили звичайно, своє вирішення у релігій-
ному світоспогляданні» [7, c. 379]. Воче-
видь, така характеристика може бути нада-
на й українській традиції.  

Православна антропологія – це важлива 
складова об’єктивного дослідження місця, 
ролі культури та релігії в соціальному і 
культурному відродженні українського су-
спільства. До проблеми людини зверталися 
як українські філософи – В. Горський, С. 
Кримський, В. Табачковський, В. Шинка-
рук та ін., так і зарубіжні – С. Аверінцев, 
В. Андрущенко, М. Бахтін, М. Бубер, 
П. Гайденко, Л. Губерський, О. Леонтьєв, 
С. Рубінштейн, В. Франкл та ін. Що стосу-
ється дослідження православної антрополо-
гії, то слід виділити праці М. Бердяєва, С. 
Булгакова, В. Зеньковського, протоієрея М. 
Зноско-Боровського, Л. Карсавіна, М. Ло-
ського, архієпископа Луки (В. Ф. Войно-

Ясенецького), М. Олесницького, В. Несмє-
лова та ін. В їх працях людина розглядаєть-
ся як органічна єдність духу, душі та тіла, 
при цьому тіло відокремлюється від плоті. 
Плоть – це пристрасті людини, а тіло, якщо 
висловлюватися сучасною мовою – капсу-
лізація свідомості людини.  

Відомий український філософ 
В. Горський у праці «Історія української 
філософії» надає таку характеристику тра-
диції філософування на київських землях у 
XI – XIV ст.: «Філософська думка цього 
періоду є адекватним відбиттям греко-
слов’янського, християнського типу куль-
тури з притаманним йому акцентом на про-
блему «людина – Бог», крізь призму якої 
здійснюється осмислення граничних під-
став людського існування. Розвиваючись у 
щільному зв’язку з релігією, протягом за-
значеного періоду філософія існує як суку-
пність по-філософському значущих ідей, 
що утворювали підґрунтя світогляду й від-
дзеркалювались у всьому масиві продуктів 
культурної творчості (джерелом історико-
філософського аналізу у цьому сенсі висту-
пають, насамперед, оригінальні та перекла-
дні пам’ятки писемної культури, а також 
невербальні джерела – витвори монумента-
льного живопису, архітектури тощо)» [6, 
c. 21–22]. 

Сьогодення українського суспільства –
це пошуки відповідей на фундаментальні 
питання: якою є людина, в чому сенс її 
життя, чому вона страждає, що саме прагне 
відшукати в релігії? Одним із варіантів від-
повіді на ці найважливіші питання людсь-
кого буття є православна антропологія, гу-
маністичні цінності та персоналістичну 
спрямованість якої визначили не тільки 
цінності староукраїнської культури, а та-
кож і зміст духовної культури Європи. 
Православна антропологія й дотепер є най-
важливішою компонентою духовного жит-
тя багатьох українців. Все це породжує не 
тільки науковий, але й життєво-практичний 
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інтерес до вивчення православної релігії в 
цілому і православної антропології, зокре-
ма.  

Метою статті є аналіз існуючих мето-
дологічних підходів до православної ан-
тропології.  

Слід зазначити, що до православної ан-
тропології завжди існував інтерес як з боку 
її прихильників, так і з боку її опонентів, 
який є свідченням особливого місця право-
славної антропології в системі християнсь-
кої релігії, ґрунтом якої є антропоцентризм, 
успадкований від стародавньої Греції й ста-
родавнього Риму, який і поєднується в хрис-
тиянстві з геоцентризмом. Християнство 
виникло і розвивалося в античному суспіль-
стві й особливо гостро сприйняло особисті-
сну спрямованість духовного життя цього 
суспільства, яке на той час уже втратило 
традиційний общинний устрій та перетво-
рилося на сукупність людей, які протистоя-
ли імперії як офіційному суспільству.  

Християнська релігія переключає увагу 
людини з суспільної, політичної діяльності 
на мораль та релігію, саме вона спрямовує 
людину на перетворення не зовнішніх від-
носин, а на перетворення власного духов-
ного світу, власної духовної сутності. Хри-
стиянська релігія в цілому і православ’я зо-
крема звертається до «внутрішньої люди-
ни», до її суб’єктивності, при цьому йдеть-
ся про цілісність духу, душі та тіла людини. 
Християнство в особі Ісуса Христа «деїфі-
кує» саму людину, розповсюджуючи при 
цьому на Бога-Сина трагічність людського 
існування – Бога-Сина направили на стра-
шенне покарання на хресті заради порятун-
ку людини, її майбутнього щасливого жит-
тя. Християнство виділило в душі людини 
її подібність до Бога і піднесло людину над 
світом, а подібність – постала рівнем для 
людського життя, насиченим моральністю, 
гідністю, духовністю.  

Людина є вищим творінням Бога, вона 
поєднує у собі дві головні форми буття – 

дух і матерію. Православна антропологія 
наголошує, що людина посідає центральне 
положення в світі та проміжне між Богом і 
світом, визначаючи стан світу завдяки ста-
ну власної природи, власної духовності. У 
такий спосіб усі проблеми світу (і онтоло-
гічні, і гносеологічні) зводяться до однієї – 
до проблеми людини, яка є стрижнем віро-
вчення православної антропології.  

Слід підкреслити, що ця проблема є 
важливою і за своїми хронологічними па-
раметрами – перші століття християнства (а 
це – доба його становлення) завжди приве-
ртали до себе підвищену увагу як з боку 
богословів, так і з боку філософів, релігієз-
навців, психологів. Жоден із періодів в іс-
торії християнської релігії не досліджував-
ся настільки ретельно. На нашу думку, це 
не є випадковим. Справа полягає в тому, 
що науковий аналіз джерел формування 
християнства надає історичне пояснення 
цій релігії, тобто можливість установити 
звідки походять і яким чином складалися в 
систему ті уявлення, що й були ґрунтом 
християнського віровчення. Дослідження 
джерел формування православної антропо-
логії актуалізується завдяки тому інтересу 
до релігії, який з’явився в Україні упро-
довж останніх десятиліть.  

Християнство на початку свого форму-
вання імпонує багатьом ученим його уяв-
леннями про Бога, про світ і людину, бли-
зькістю до біблійних текстів, що само по 
собі вже є умовою істинності та цінності. 
Звертання до минулого і традиціоналізм – 
це характерна риса релігійного мислення, 
що проявилася саме в добу Середньовіччя. 
Як апостольська (новозавітна), так патрис-
тика (свято-отцівська) традиції мають 
принципове значення класичних взірців для 
всіх напрямів і течій християнства, за виня-
тком єретичних і реформаційних напрямів, 
що не визнали Священне Письмо, тобто па-
тріотичної традиції в якості Божественного 
одкровення. Важливим є те, що багато ге-
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нерацій українських і російських філософів 
відшукали в православній антропології ті 
уявлення, які відповідали завданням аполо-
гетики в певний історичний момент. І су-
часна антропологічна думка православ’я 
існує, по суті, в оболонці інтерпретацій 
свято-отцівських концепцій людини, які 
вважаються висвітленням правовірності та 
істинності.  

Водночас слід звернути увагу на те, що 
інтерес до людини в християнській філосо-
фії і в християнському богослов’ї не був 
абсолютно однаковим на різних історичних 
етапах. Доба Середньовіччя – це найяскра-
віша доба, яка сформувала не тільки бого-
словський підхід до проблеми людини, але 
й філософський. Новий час – це спроба зро-
зуміти не тільки людину як єдину духовну 
в світі істоту, але й зрозуміти її місце та 
значення в історичному процесі. Антропо-
логічний поворот у філософії (XVIII – XIX 
ст.) характеризується новим змістом бого-
слов’я, яке спирається на досвід патристики 
і в цей же час розпочинається система-
тизація християнських уявлень про люди-
ну. Водночас відбувається розвиток філо-
софсько-релігійної антропології. Антропо-
логічна спрямованість релігійної філософії 
й богослов’я є свідченням того, що людина, 
особливості її природи та життєдіяльності 
постали головним об’єктом філософсько-
релігійного аналізу, а головною темою по-
стала проблема людина і Бог, замість попе-
редньої – Бог і людина. Період першої по-
ловини ХІХ–початку ХХ ст. – це особлива 
увага православної релігії як в Україні, так і 
в Росії до проблеми людини. Вона відбува-
лася в межах формування релігійної філо-
софії (П. Юркевич, В. Соловйов, 
М. Бердяєв, Л. Шестов та ін.) і виявилася 
поєднаною з попереднім поворотом бого-
слов’я до святоотцівської традиції, а також 
з принципом історизму щодо дослідження 
історичних явищ та подій, який виник та 
затвердився в теології протестантизму.  

Відомий український мислитель 
М. Олесницький в цей час обґрунтовує ідеї 
щодо проблеми людини в працях «Із сис-
теми християнської моральності» [12] та 
«Моральнісне богослов’я або християнське 
вчення про моральність» [13]; російські до-
слідники І. Янишев і В. Нєсмєлов видають 
праці: перший – «Православно-
християнське вчення про моральність» [20], 
а другий – вперше систематизований ви-
клад православної антропології в двох то-
мах «Наука про людину» [11].  

Український мислитель М. Олесниць-
кий у праці «Моральнісне богослов’я» на-
голошує, що любов до Бога і до ближніх є 
першим і найчистішим мотивом до мораль-
нісної діяльності. Людина завжди прагне 
спокою, радощів, щастя і чим більше вона 
шукає саме це у своїй безкорисній любові 
до Бога і до ближніх, тим вищою і доскона-
лішою людина постає у моральнісному 
вдосконаленні [13].  

В. Нєсмєлов обґрунтовує свій підхід до 
проблеми людини та до завдань філософії, 
при цьому він виділяє дві традиції – тради-
цію Аристотеля і традицію Сократа. Тра-
диція Аристотеля розглядає філософію як 
таку науку, яка досліджує буття як ціліс-
ність, її головним завданням є пояснення 
світу і людини як головної складової цього 
світу. Традиція Сократа, на думку, 
В. Нєсмєлова, – це підхід до філософії як до 
науки про мораль і моральність, котра пра-
гне осмислити місце людини в світі через 
істину та самопізнання. В праці «Наука про 
людину» російський мислитель активно за-
перечує аристотелівську традицію, він вва-
жає, що традиція Сократа – це істинний 
шлях для самовизначення та вдосконалення 
людини і людства.  

І. Янишев у праці «Православно-
християнське вчення про моральність» об-
ґрунтовує положення, що головним є пси-
хологічний аналіз у православній антропо-
логії. Він відмовляється від попереднього 
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схоластичного методу, завдяки якому мо-
ральнісне богослов’я було тільки зібранням 
якихось уривків моральнісного характеру. 
Особливо ґрунтовно автор аналізує про-
блему свободи волі, значення благодаті та 
ін.  

Вищезазначені мислителі створили сис-
теми релігійної антропології та релігійної 
етики, але при цьому М. Олесницький і 
В. Нєсмєлов були серйозними дослід-
никами святоотцівської етики та антро-
пології. Обидва філософа використовують 
методи, прийоми та ідеї представників пат-
ристики для захисту православної релігії, її 
ставлення до людини в зв’язку з їх крити-
кою, що з’явилася на початку ХХ століття. 
Пріоритет православної антропології об-
ґрунтовувався унікальними, неповторними 
смислами святоотцівських інтерпретацій 
проблеми людини. Мислителі вважали та-
кий підхід істинно гуманістичним, ґрунтом 
якого є Богоодкровенне знання, а також по-
єднували віру з науковим знанням, що під-
тверджено досвідом представників право-
славної аскези.  

В зв’язку з цим у ХІХ столітті тема па-
тристики мала широке висвітлення в різно-
манітних формах як церковної, так і поза-
церковної літератури. Це були праці, в яких 
аналізувалися питання раннього християнс-
тва, історія християнської догматики. Ви-
давалися і патрологічні твори, що були 
присвячені дослідженню діяльності і твор-
чої спадщини отців церкви (Іоанна Злато-
уста, Василя Великого, Григорія Ниссько-
го, Симеона Нового Богослова та ін.). Ана-
лізуються не тільки їх вчення про Бога, про 
світ і людину, але й коментуються їх уяв-
лення про людину [8, 9, 16, 17, 18, 19].  

Праці, що присвячені аналізу хрис-
тиянської антропології, можна розподілити 
на три напрями. До першого напряму на-
лежать праці, які репрезентують християн-
ське вчення про людину як цілісну систему. 
Однією з таких праць є, наприклад, праця 

А. Позова «Основи старо-церковної антро-
пології» [14]. Другий напрям – це праці, в 
яких аналізуються окремі проблеми право-
славної антропології – проблема душі лю-
дини, її спрямованість до духовності. Тре-
тій напрям – це популяризація вчення отців 
церкви, в яких проводиться компаративний 
аналіз їх творчої спадщини через проблему 
«Схід – Захід». Йдеться також про історич-
не пояснення виникнення християнської 
антропології, тому що історизм як такий є 
несумісним з церковним тлумаченням ви-
никнення християнства та його віровчен-
ням як Божественним одкровенням.  

У методологічному плані важливими є 
праці відомих російських мислителів 
С. Аверінцева, В. Бичкова, О. Лосєва, які 
приділяють достатню увагу антропо-
логічним поглядам ранньохристиянських 
авторів, представникам патристики. На ду-
мку В. Бичкова, й дотепер не всі головні 
характеристики християнської культури є 
зрозумілими, в тому числі – й художня 
культура, й естетика. До його думки приєд-
нуються та послідовно втілюють своє став-
лення до християнської антропології 
Г. Майоров у праці «Формування середньо-
вічної філософії (латинська патристика)» 
[10] і В. Соколов у праці «Середньовічна 
філософія» [15].  

У першому десятилітті ХХІ століття у 
розвитку філософсько-релігієзнавчих до-
сліджень відбулися значні зміни. Перш за 
все, ці зміни пов’язані з тим, що соціальна 
практика все частіше набувала протиріч з 
теоретичними побудовами, що пропонува-
лися мислителями ХІХ – ХХ ст. Формуван-
ня нових теоретичних та методологічних 
підходів до джерел православної антропо-
логії, розвиток конкретно-релігієзнавчих і 
компаративних досліджень, пов’язане з цим 
розширення джерелознавчої бази, призвели 
до актуалізації змістовних характеристик 
саме православної антропології. Ситуація 
цивілізаційного періоду супроводжується 
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змінами типу пам’яті від історичного типу, 
який слугує для колективної ідентифікації 
соціуму в історичному просторі до іншого 
типу пам’яті, що слугує ідентифікації інди-
віда у цілому просторі культури. Відповід-
но, сьогодні змінюється і вектор філософ-
сько-релігієзнавчих досліджень. Зміни, що 
відбулися протягом перших десяти років 
нашого століття – це зміни не тільки в со-
ціокультурному просторі, але й в релігійні 
«карті» сучасної України. Так звані «пси-
хологічні» й «лінгвістичні» повороти при-
мусили релігієзнавців по-новому підійти до 
аналізу текстів минулого. Сьогодення релі-
гієзнавчої науки – це розробка нових дослі-
дницьких парадигм, деякі з яких обґрунто-
вують новий погляд на систему відносин 
«дійсність – історичне джерело». Наука у 
XVIII – XIX ст. переважно виходила з без-
посереднього віддзеркалення історичної 
дійсності в тексті. Але вже на початку ми-
нулого століття сформувалося інше уяв-
лення про письмове джерело, яке і 
об’єднує, і розділяє дійсність та саме дже-
рело. Визнання «одухотвореності» з неми-
нучістю висвітлює існуючі джерела з пра-
вославної антропології як «продукт психі-
ки», аналіз цих джерел як результат людсь-
кої творчості, людського самопі-знання і 
самоідентифікації. Відповідно, не могло не 
змінитися ставлення до того, що і як висві-
тлюють тексти як християнської, так і пра-
вославної антропології зокрема. Слід зазна-
чити, що такі зміни стосуються, наприклад, 
сприйняття літописів, які й дотепер продо-
вжують надавати інформацію щодо станов-
лення християнства в стародавній Русі. Лі-
тописи були першим видом джерел, які вже 
на початку ХХ століття перестали розгля-
датися як суто фактичний матеріал і набули 
статусу соціокультурного феномену. В ці-
лому православна антропологія не може 
аналі-зуватися сама по собі, але тільки як 
вписана у соціально-культурний контекст.  
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІНФОРМАЦІОЛОГІЧНОГО ТЕХНІКО-
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ АНТРОПОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ 
 
Сучасні підходи до антропологічного розвитку в глобальному інформаційному про-

сторі розгортаються в системі техніко-технологічного забезпечення фахової компе-
тентності в системі вищої освіти. Це передбачає напрацювання новітніх систем відно-
син у контексті «людина-техніка-технологія-освіта-фахова компетентність». 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИНФОРМАЦИОЛОГИЧЕСКОГО ТЕХНИКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ 
АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
Современные подходы к антропологическому развитию в глобальном информацион-

ном пространстве разворачиваются в системе технико-технологического обеспечения 
профессиональной компетентности в системе высшего образования. Это предполагает 
наработку новейших систем отношений в контексте «человек-техника-технология-
образование-профессиональная компетентность». 
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MODERN TRENDS INFORMATIONAL TECHNO-ENABLING TECHNOLOGIES  

OF PROFESSIONAL COMPETENCE IN THE HIGHEST EDUCATION 
IN THE CONTEXT OF ANTHROPOLOGICAL DEVELOPMENT 

 
Modern approaches to the anthropology development in the global information space are 

realized in the system of technica -technology provision of professional competence in the high-
est education. This implies running time the newest relation systems in context “man-techne-
technology-education-professional competence”. 

Keywords: anthropology, competence, information, techne, technology, system. 
 
Постановка проблеми. Актуальність дослідження полягає в необхідності вироб-
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лення філософсько-методологічних засад 
кількісної й якісної оптимізації пізнаваль-
ної духовно-культурної, техніко-техноло-
гічної інформації у змісті й організації ви-
щої освіти в умовах формування і станов-
лення сучасної студентської молоді як май-
бутніх фахівців, до яких в глобальному ін-
формаційному просторі висуваються новіт-
ні вимоги щодо реалізації особистісного пі-
знавального і фахово спрямованого по-
тенціалу. 

Розробка і застосування такої інформа-
ції необхідно спираються на систему техні-
ко-технологічного забезпечення процесу 
напрацювання новітніх знань, умінь і нави-
чок професійної діяльності. Цей підхід зу-
мовлений необхідністю інтеграції вищезга-
даної інформації у світовий освітньо–
науковий простір, що в ньому розгортаєть-
ся особистісний потенціал, напрацьований 
в системі вітчизняної вищої освіти. 

Стан розробленості наукової проблеми 
виходить, зокрема, із досягнень вітчизня-
них і зарубіжних вчених в галузі теорії ін-
формації та управління нею в суспільно-
соціальних відносинах (В. Г. Афанасьєв, 
Бауер Фрідріх Л., І. Й. Блох, Д. І. Блюме-
нау, М. Боніц, Н. Вінер, М. В. Вачевський, 
Леон Бріллюен, Т. Г. Геращенко, 
Н. Г. Джинчарадзе, У. Ешбі, Ю. М. Кани-
гін, С. Г. Кулєшов, Л. Куффінал, М. М. 
Мойсеєв, Рейворд І. Бойд, А. Д. Урсул, 
Ю. А. Шрейдер, К. Шеннон та ін.). 

З погляду методології науки й освіти 
соціальна інформація пізнавального харак-
теру розглядається й аналізується як ресурс 
і потенціал їх розвитку в науково-освітніх 
комунікаціях, техніко-технологічних струк-
турах науково-освітнього спрямування, си-
стемах, формах тощо (Дж. Бернал, 
В. О. Виноградов, Г. М. Добров, Г. Клаус, 
О. М. Князєва, А. Й. Уйомов, Ф. М. Цирдя 
та ін.). Застосування соціальної інформації 
в освіті й науці на теренах інформаційного 
суспільства з погляду сучасної соціальної 

філософії та її трансформація на рівні знан-
ня, духовно-ціннісного досвіду людства, 
нації, особистості розглядаються як новіт-
ній етап їх розвитку (В. П. Андрущенко, 
В. П. Бех, М. Кастельс, В. Г. Кремень, Т. П. 
Малькова, М. І. Михальченко, В. А. Рижко, 
та ін.). 

Функціонування, трансформація, уп-
равління пізнавальною соціальною інфор-
мацією в змісті й організації освіти розгля-
даються на теренах філософії освіти, мето-
дології освіти, дидактики (Л. П. Буєва, Е. 
М. Гусинський, І. А. Зязюн, С. Ф. Клепко, 
В. С. Лутай, М. Малкей, Л. А. Мікешина, 
М. І. Романенко та ін.). Щодо розвитку ви-
щої освіти в сучасному суспільстві, засто-
сування соціальної інформації пізнавально-
го характеру розглядається як методологія 
реалізації наукового знання, його презента-
ції, форма здійснення інтелектуального й 
емоційного розвитку особистості, розвитку 
управлінської освітньої системи на рівні 
подання навчального матеріалу, організа-
ційно-методичних засад вищої освіти, ме-
тодології програмованого навчання, інфор-
матизації процесу наукового, освітнього пі-
знання, що в ньому реалізуються новітні 
техніко-технологічні засоби, спрямовані на 
активізацію процесу професійного і загаль-
ноосвітнього становлення особистості 
(А. М. Алексюк, В. І. Астахова, В. П. Без-
палько, В. Ю. Биков, Я. Я. Болюбаш, 
А. В. Васильєв, О. О. Жук, Г. О. Козлакова, 
Массінга Венансіо, Іван Марєв, Н. В. Мор-
зе, О. В. Оліфіров, С. А. Ракова, В. Г. Розу-
мовський та ін.). 

Завданнями в річищі дослідження є: 
– формування інтегрованого науково-

освітнього інформаційного середовища, що 
в ньому оптимально з точки зору антропо-
логічного розвитку в умовах новітньої тех-
ніко-технологічної ситуації реалізується 
потенціал особистості; 

– створення оптимальної інформаційної 
інфраструктури в кожній зі складових ла-
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нок вищої освіти для здійснення науково 
обґрунтованого співвідношення особистіс-
них зусиль і суспільних вимог щодо підго-
товки майбутнього фахівця; 

– формування й раціональне викорис-
тання індивідуалізованих пізнавально-
духовних інформаційних ресурсів з точки 
зору ентропійних і негаентропійних проце-
сів у галузі техніко-технологічного обґрун-
тування пізнавального процесу; 

– створення баз даних і знань, зорієнто-
ваних на прогнозування інтегративних пі-
знавально–ціннісних процесів розвитку 
вищої освіти на усіх рівнях – від особистіс-
ного до загальнодержавного, планетарного. 

Виклад основного матеріалу. В умовах 
інформаційного суспільства, в якому голо-
вним ресурсом і потенціалом є людина у 
системі соціальної інформації, виникають 
новітні підходи до розвитку вищої освіти. 
Такі підходи виходять з розуміння інфор-
маційної ситуації, в якій знання, культурно-
духовне надбання в системі пізнання як ре-
зультат індивідуальної й колективної нау-
ково-технологічної обробки інформації, ду-
ховно-ціннісного досвіду інтегруються у 
загальносвітовий духовно–пізнавальний 
простір, в якому розгортаються певні супе-
речності. 

Головною суперечністю сучасної пізна-
вально–ціннісної науково-освітньої доби є 
розрив між індивідуалізацією й усуспіль-
ненням знання, соціальної інформації, ду-
ховно-ціннісного досвіду; між індивідуаль-
ними і загальносуспільними зусиллями у 
царині сучасних техніко-технологічних під-
ходів до формування адекватної сучасним 
досягненням наукової картини світу, про-
ектуючого і вмотивованого ринку праці, що 
на ньому застосовуються знання, уміння і 
навички фахівців, сформованих в системі 
вищої освіти. 

Вирішення її полягає в наступному: 
– уточненні мети вищої освіти для мо-

лодої особистості, її мотивів і смислів; 

– модернізації змісту, організації освіти 
відносно новітніх загальнонаукових уяв-
лень про світ, місце в ньому людини, спе-
цифікації вищої освіти щодо сучасної ін-
формаційної світової ситуації, що в ній ін-
дивід співвідноситься із глобальним усу-
спільненням знання і духовно-ціннісного 
досвіду; 

– застосування новітніх інформаціоло-
гічних технологій пізнання, що сягають 
сутнісних глибин людського буття; 

– створення оптимальної для особисто-
сті і суспільства техніко-технологічної сис-
теми входження і працювання в глобально-
му інформаційному просторі, де антропо-
логічний фактор розвитку пізнавальної 
сфери і сфери праці стає всеохоплюючим, 
оскільки його дія зачіпає глибинні процеси 
буття людства. 

Інша сучасна суперечність полягає у 
незбігові національної належності знання, 
духовно-ціннісного досвіду, організації 
вищої освіти та глобальними викликами, в 
контексті яких останні перетворюються на 
всесвітній продукт споживання, безвіднос-
ний до коренів і витоків. Інтернаціоналіза-
ція і глобалізація суспільства призвели до 
того, що зміни в одній галузі дуже швидко 
переносяться на інші, підсилюючи взаємо-
вплив та взаємозв’язок цих сфер. За таких 
умов отримані знання втрачають свою ін-
дивідуальну цінність. 

Вища освіта у такому ракурсі повинна 
вирішити наступні завдання: 

1) гуманізувати інформаціологічні якіс-
ні і кількісні характеристики знання у сис-
темі вищої освіти; надати техніко-
технологічним характеристикам розвитку 
пізнавального процесу індивідуалізуючих 
рис, коли людина не є придатком техніки, а 
її спрямовуючим началом, наповнюючи ці 
характеристики різнобарв’ям виявів; 

2) індивідуалізувати вплив освітньо–
наукової інформації через її техніко-
технологічні вияви на особистість як нау-
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ково обґрунтованої оптимізації вибору осо-
бистісного пізнавального шляху; 

3) фундаменталізувати зміст й органі-
зацію вищої освіти відносно цілісних уяв-
лень про Всесвіт, людину, природу, сус-
пільство; спроектувати можливі конфігура-
ції співвідносин у межах системи «людина-
інформація-техніка-технології-освіта-ринок 
праці»; 

4) оптимально індивідуалізовано тех-
нологізувати освітньо-пізнавальний простір 
відносно застування медіа-засобів, систем, 
прийомів, форм трансформації, модерніза-
ції науково-освітньої інформації, маючи на 
меті повноцінний розвиток особистості в 
умовах глобальних суспільних викликів; 

5) організувати техніко-технологічну 
підтримку особистісних розвивальних пі-
знавально–ціннісних підходів – контексту-
альних, діалогічних, ігрових, комунікатив-
но-рольових, імітаційно-моделюючих та ін. 
у системі вищої освіти; 

6) інтегрувати зусилля усіх навчальних, 
виховних, культурних, соціальних інститу-
цій, позанавчальних організацій, структур, 
ЗМіД, соціального оточення, з точки зору 
індивідуалізованого спрямування розвитку 
особистості ХХІ століття; розробити гло-
бальні системи оптимізації вироблення і за-
стосування пізнавально-ціннісної інформа-
ції, розрахованої на проективні підходи до 
спрямування чинника техніки і технологій 
у людино центроване річище, гармонійно 
узгоджуючи таке спрямування із буттям 
природи. 

Висновки. Для досягнення інформаціо-
логічної оптимізації зусиль сучасної вищої 
освіти відносно становлення студентської 
молоді в глобальному світі необхідно реа-
лізувати такі підходи: 

– гармонізувати пізнавальні, духовні 
зусилля особистості в системі вищої освіти 
із загальносвітовим духовно-пізнавальним 
простором; 

– стимулювати науково обґрунтоване 

програмування інтелектуального, емоцій-
ного, нейропсихофізіологічного розвитку 
особистості через розробку новітніх шляхів 
наукового, ціннісного пізнання світу в ці-
лому, світу людини; 

– оптимізувати інформаційно-цінніс-
ний простір пізнання молодою людиною 
світу в системі вищої освіти через навчання 
життю в умовах прогресуючого інформа-
ційного середовища;  

– розробити проективні підходи до гар-
монізації стосунків людини і техніко-
технологічних процесів, спрямованих на 
поступ суспільства в умовах глобальних 
викликів, що, у свою чергу, висуває новітні 
завдання у царині вищої освіти стосовно 
реалізації антропного принципу розвитку 
науки і техніки, інноваційних технологій у 
галузі пізнання світу природи, суспільства і 
людини. 
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FORMING OF SPIRITUALITY OF STUDENT YOUNG PEOPLE AS ONE  
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In the article the questions of forming of spirituality of student young people are examined in    

higher educational establishments of Ukraine: priorities, directions, maintenance, task. 
Keywords: spirituality, education, priorities, values, tradition. 
 
Постановка проблеми. В репрезентова-

ній статті досліджуються стан виховання 
студентів у ВНЗ та шляхи духовного вихо-
вання, формування у молоді традиційних  
ціннісних пріоритетів.  

Аналіз останніх досліджень. Питання 
щодо змісту виховання у вищій школі має 
актуальний характер. Про це свідчить факт 
посиленої уваги суспільства до аспектів ду-
ховного розвитку молоді, проведення ряду 

науково-практичних конференцій з означе-
ної теми [1, 3, 6, 7] та видання тільки за 
останні роки Міністерством освіти і науки 
України двох важливих документів: Кон-
цепції національного виховання студент-
ської молоді (Рішення колегії Міністерства 
освіти і науки України № 7/2-4 від 25 черв-
ня 2009 р.) та Концепції національно-
патріотичного виховання молоді (наказ № 
3754/981/ 538/49 від 21.10.2009 р. Міністер-
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ства України у справах сім’ї, молоді, Мініс-
терство освіти і науки України, Міністерст-
во оборони України, Міністерство культури 
і туризму України) [4]. 

Постановка завдання. Метою дослід-
ження є короткий аналіз виховного процесу 
у вишах України на сучасному етапі та 
з’ясування важливості духовно-морального 
виховання молоді. Радикальні зміни, що 
відбуваються в соціально-економічній, по-
літичній, правовій, морально-етичній сфе-
рах життєдіяльності українського суспіль-
ства, вимагають принципово нових підхо-
дів не тільки до організації виховної робо-
ти, але й перегляду мети, змісту, теорії і 
методології виховного процесу, насамперед 
у середовищі студентської молоді, яка в не-
далекому майбутньому становитиме ядро 
української інтелігенції.  

Ось чому саме сьогодні, в період ре-
формування і становлення парадигми осві-
ти і виховання в Україні, важливо звернути 
увагу на аспект ціннісних пріоритетів та 
змісту виховання молоді. 

Виклад основного матеріалу. Вихован-
ня є найважливішою функцією суспільства 
з часів виникнення людської цивілізації. 
Без передачі суспільно-історичного досвіду 
від одного покоління до іншого, без залу-
чення молоді до соціальних і виробничих 
відносин неможливий розвиток суспіль-
ства, збереження та збагачення його куль-
тури, неможливе існування людської циві-
лізації. 

Із розвитком суспільства змінюються 
виховання, його мета, зміст, засоби. Історія 
дає яскраві приклади особливостей вихо-
вання в різні епохи: за первіснообщинного 
ладу, античності, середньовіччя, у Новий і 
Новітній час. Культура народів і народно-
стей по-різному виявляється не тільки в 
традиціях і звичаях, але й у характері вихо-
вання. Як писав К. Д. Ушинський, «вихо-
вання, створене самим народом і засноване 
на народних засадах, має ту виховну силу, 

якої немає в найкращих системах, заснова-
них на абстрактних ідеях або запозичених в 
іншого народу». Сучасна наука приділяє 
цим питанням все більше уваги, оскільки 
виховний процес, як одна з форм впливу на 
становлення особистості в певному соціумі, 
як певна – завжди й у будь-якому суспіль-
стві – неодмінна умова соціалізації молоді, 
був і лишається для кожного покоління 
центральною темою, предметом осмислен-
ня, вивчення, дискусій та експериментів 
[12, с. 436–437]. 

Серед численних визначень самого по-
няття «виховання» можна виокремити як 
найбільш вагоме й часто застосовуване в 
науковій літературі таке: виховання – це 
планомірний і цілеспрямований вплив на 
свідомість і поведінку людини з метою фо-
рмування заздалегідь сформульованих на-
станов, понять, принципів, ціннісних орієн-
тацій, що забезпечують необхідні умови 
для її розвитку, самовдосконалення та соці-
алізації особистості. 

Виховну систему ми розглядаємо як рі-
зновид складової соціальної психолого-
педагогічної освіти, саморегульованої й ке-
рованої; вона охоплює весь виховний про-
цес, інтегруючи навчання й позанавчальну 
діяльність, різноманітні форми праці, від-
починку та спілкування. 

Якою має бути виховна система в су-
часному українському ВНЗ, обтяженому 
проблемами фінансування, реформування, 
політизації, деідеологізації тощо? Що може 
зробити сьогодні вища школа, щоб пом'як-
шити хворобливість процесу соціальної 
адаптації студентської молоді? Відповідь 
дуже проста – підняття духовного та куль-
турного рівня. Відомий український педа-
гог В. О. Сухомлинський наголошував: 
«Духовная культура человека будет не по-
лной, если он не обладает знаниями, кото-
рые являются основой моральной культу-
ры» (рос.) [10, с. 226]. 

Духовний та культурний розвиток сту-
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дентської молоді у світлі нинішньої демо-
ралізації суспільства є дуже актуальною 
темою. Студентська молодь це той проша-
рок суспільства, який найбільш чутливо ре-
агує на події сьогодення та є майбутньою 
силою духовного розвитку України. Так 
склалося, що духовність та культура дуже 
тісно переплітаються між собою і є майже 
тотожними поняттями. Духовна культура 
впродовж багатьох століть трансформува-
лась, змінювалась та передавалась у спадок 
майбутньому поколінню, закарбовуючи в 
душах останніх відчуття гордості та непо-
рушності одвічних людських ідеалів. Фор-
мування духовності молоді – складний со-
ціальний процес, зумовлений вихованням 
та навчанням [9, c. 58–59]. 

Сьогодні українське суспільство хворе 
на бездуховність, надаючи підростаючому 
поколінню зразки аморальності, нігілізму 
та антигуманізму. І цей факт може призвес-
ти до глибоких негативних зрушень не 
тільки в гуманітарній сфері держави, але й 
підірвати її економічні устої. Маніпуляція 
такими загальнолюдськими та народними 
цінностями як християнство, альтруїзм, гу-
манізм, шлюб, сім’я, дитинство, материнст-
во, статева та фізична стриманість тощо 
вже сьогодні призвели до маси безпритуль-
них, покинутих та соціально занедбаних ді-
тей, матерів – одиначок, маси хворих на 
СНІД, алкоголізм та наркоманію. Всі пере-
раховані виразки суспільства вже дали де-
мографічну кризу в Україні, яка виражаєть-
ся в перевищенні смертності над народжу-
ваністю, старінням населення, відсутністю 
чисельного працездатного, професійно орі-
єнтованого молодого робочого покоління.  

Подібні процеси, де ігноруються об'єк-
тивні цінності добра, істини, благоговіння 
перед життям на Землі, совісті й цнотливості 
– не проходять безкарно. По практично од-
ностайній думці не заангажованих психоло-
гів, демографів і соціологів – все це підри-
ває не тільки фізичне й психічне здоров'я ін-

дивіда, але також здорову родину й здорову 
ієрархію соціальних цінностей. Більше того, 
тут поволі, але зовсім свідомо й авторитарно 
затверджується  своя абсолютна ієрархія – 
войовнича ієрархія антицінностей і антиду-
ховності. 

Постає питання – де знайти джерело, з 
якого можна зачерпнути ковток енергії для 
духовного розвитку української молоді? Ні 
для кого не є секретом, що занепад духов-
ності цілком пов'язаний з нинішньою полі-
тичною та соціально-економічною ситуаці-
єю, що склалася в Україні впродовж  
останніх років. Ми живемо в час так званих 
«ринкових відносин», де розшарування на 
бідних і багатих, в тій чи іншій мірі, впли-
ває на стосунки між молодими людьми. Ці 
відносини породили «новий дух» зароб-
ляння грошей, що не обійшло і студентську 
молодь. У молодих людей виникає своє ба-
чення навколишнього світу і його розумін-
ня. Вони зустрічаються з колізіями реаль-
ного життя, які відсутні в навчальному за-
кладі, впливають на ще не зрілу особис-
тість, прищеплюють цінності, які не завжди 
відповідають моральним цінностям. Чис-
ленні соціальні дослідження доводять [8,  
c. 25–29], що нам буде надзвичайно складно 
відновити той прошарок національно-
культурного розвитку, який ми загубили 
внаслідок знищення української інтеліген-
ції радянською владою, і ,як наслідок, зане-
паду української книги, театру, кінемато-
графу тощо. 

Для України, яка прагне до вступу в 
Євросоюз та досягнення рівня демократич-
ності й культури цивілізованих країн, дуже 
важливо постійно враховувати складність і 
динамічність цих процесів, будувати свою 
діяльність на основі загальнолюдських цін-
ностей, тих принципів і правил, що сфор-
мульовані в програмних документах ООН, 
інших міжнародних організацій. Основні з 
цих принципів такі: поважання людської 
особистості, її достоїнств і прав; відмова 
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від насильства та його недопущення; ви-
знання рівності в правах чоловіків і жінок; 
визнання права кожного на свободу слова, 
думок та інформації; прихильність до 
принципів демократії, свободи, справедли-
вості, солідарності, толерантності, плюралі-
зму, відкритості до інноваційних точок зо-
ру, розуміння та визнання відмінностей між 
людьми в культурі, вдачах і звичаях, у пе-
реконаннях і віруваннях як між народами, 
так і між етнічними, релігійними й іншими 
групами. Основними напрямами виховної 
діяльності, що дають змогу послідовно реа-
лізовувати ці принципи, є такі:  

– системність, безперервність і спадко-
ємність у вихованні – спочатку в родині, 
потім – у середній школі та ВНЗ;  

– єдність логічного, історичного, націо-
нального та загальнолюдського у вихован-
ні, спрямована на розвиток свідомості й 
любові до свого народу, до його культури, 
традицій, звичаїв, а також повага до куль-
тури інших народів, опанування цінностей 
української та світової культури в усіх сфе-
рах життєдіяльності;  

– гуманітаризація та гуманізація на-
вчання й виховання, що передбачають, з 
одного боку, насичення навчального проце-
су гуманітарними дисциплінами та внесен-
ня  гуманітарного знання в усі навчальні 
курси, а з іншого – гуманні стосунки між 
тими, хто навчає, і тим, хто навчається; 

– єдність навчання й виховання, спря-
мована на виховуюче навчання, яке не ли-
ше дає змогу отримувати знання, але й 
сприяє виробленню позитивного, емоцій-
ного ставлення до них, а також до загаль-
нолюдських цінностей, що, у кінцевому 
підсумку, виступають детермінантами сві-
тогляду людини;  

– співробітництво, партнерство, взаємо-
дія між викладачем і студентом, що сприяє 
поглибленню процесу навчання, перетво-
ренню студента на активного суб'єкта цього 
процесу. Результатом такої взаємодії є на-

вчання без примусу, навчання як реалізація 
свого бажання, як задоволення [5, c. 36–37]. 

Саме ці принципи мають стати методо-
логічною основою організації виховної ро-
боти у вищому навчальному закладі. Тільки 
опір на загальнолюдський зміст і націона-
льний характер як форму самовизначення 
народу й кожної особистості можуть слу-
жити домінантою у системі вищого вихо-
вання.  

Я хочу зупинитись на пріоритетах у 
змісті виховання з акцентом на духовно-
моральну спрямованість. Духовність – це 
стремління людини до високого, чистого й 
світлого. Кожен народ має свою духовну 
традицію, український – особливо. Колиска 
православ’я – Київська Русь – започаткува-
ла істинні цінності християнства серед 
всього східнослов’янського народу. Пошук 
духовного багатства в православній тради-
ції українського народу відкриває виклада-
чам ВНЗ сьогодні широкі можливості по-
шуку істинних виховних ідеалів і пріорите-
тів. Про це говорилось і на зустрічі викла-
дачів вищих закладів освіти Дніпропетров-
щини з Патріархом Московським і Всієї 
Русі Кирилом 24 липня 2010 року та в 
2011 р. Зокрема, Патріарх сказав, що будь-
яка наука без духовного наповнення стає 
мертвою, а знання, викладенні у стилі «ра-
дянських матеріалістичних часів», не да-
дуть розуміння повноти суспільно-природ-
ничих процесів. Викладач ВНЗ, формуючи 
світогляд студента, керується не тільки те-
оретичними знання, але й ідеологічним під-
ґрунтям і суб’єктивною оцінкою тих чи ін-
ших явищ. В цьому і є чи не найважливіша 
виховна функція. 

Доведено, що почуття віри у людини 
закладено з дитинства, і вона у вільному 
суспільстві повинна сама обирати для себе 
у що, чи в кого їй вірити, а в що – ні. Життя 
показало, якщо людина перестає вірити в 
Творця, вона обирає обов’язково когось ін-
шого для поклоніння. Це можуть бути то-
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талітарні і не зовсім лідери, їхні режими, 
потяг до надзвичайного багатства, наркоти-
ки, алкоголь, розпуста. Всі вони мають ре-
лігійні ознаки у вигляді ідолопоклонства 
(поклоніння будь-чому, а не Богу)  
[2, с. 23–24]. 

Сьогодні як ніколи активно обговорю-
ються методологія та зміст виховання, а ак-
туальним залишається питання християн-
ської етики у виховному процесі. Напевно 
це тому, що саме Біблія – це та Книга, з 
якої багато поколінь черпали і черпають 
мудрість і духовно-моральні аспекти, а то-
му викликає довіру у людей. Щоправда – не 
в усіх. Багато хто вважає, що християнські 
принципи моралі стоять на перешкоді до 
успішного життя. І дійсно, якщо хочеться 
діяти за принципами: «живи на повну», 
«живи зручно», «бери від життя все, бо во-
но коротке», «ціль виправдовує засоби». 
Але всім відомо, що навіть достойна ціль 
може бути досягнута порочним шляхом, а 
засоби для її досягнення – аморальні. Ця 
ситуація слугує прикладом правила: ціль не 
виправдовує засоби її досягнення. Засоби 
повинні бути самі по собі моральними і не 
залежати від мети, якій вони слугують  
[11, с. 270–272]. 

Звичайно, не можна не брати до уваги 
того, що входження в нові, ринкові умови, 
коли стрімко змінюються соціально-
економічні та духовно-моральні підвалини 
суспільства, колишня система вищої освіти 
й виховання вимагає істотної модернізації, 
особливо теорія, методологія та зміст. Ви-
ховання вимагає чіткого формулювання 
нових цілей і завдань, принципів і напрям-
ків, тобто саме тих складових, які повинні 
лягти в основу нової виховної системи. І 
поки цю проблему не буде розв'язано в за-
гальнодержавному масштабі, не може йти 
мова про ефективність виховної роботи, а 
натомість – пожинатимемо плоди конфлік-
ту між соціальною адаптацією та відокрем-
ленням особистості, прямим ескапізмом. 

Вважаємо, що в розробці системи вихован-
ня студентства треба виходити з двох ос-
новних позицій: з положення, що стратегі-
чною метою освіти є індивідуальність як 
концентроване вираження людської сутно-
сті, унікальна й духовно самовизначена 
особистість, яка усвідомлює та практично 
реалізує своє покликання й призначення в 
різних видах і сферах соціально-культурної 
практики; з того, що навчання ефективне 
лише тоді, коли вдається пробудити в лю-
дині людське (її духовність, волю до по-
стійного самовдосконалення, інтерес до са-
мопізнання та самовизначення). 

Висновки. Отже, сучасний ВНЗ України 
здатний сформувати генерацію української 
інтелігенції, яка братиме активну участь у 
розбудові незалежної держави. Вихідним 
же комплексним завданням усього нав-
чально-виховного процесу у ВНЗ є форму-
вання інтелігентності, яка визначається рі-
внем загальної культури, що включає куль-
туру як професійну, так і духовну, мораль-
ну, політичну, правову, естетичну, екологі-
чну, фізичну, культуру поведінки та побу-
ту. Інтелігентна людина за всіх часів харак-
теризувалася, перш за все, глибокою духов-
ністю, моральністю, а вже потім спеціаль-
ною, загальноосвітньою підготовкою, здат-
ністю творчо мислити, приймати самостій-
ні рішення й нести за них особисту відпові-
дальність. відповідальності та самостійнос-
ті, усвідомленої культури вільної людини. 
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Постановка проблемы. Имеется мно-

жество определений современного общест-
ва, одно из которых (не совсем беспочвен-

ное) – «общество знаний» [1]. Можно ожи-
дать, что в таком обществе университет до-
лжен находиться в максимально благопри-
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ятной среде. Однако вопреки этим ожида-
ниям современный университет пребывает 
в кризисе, о чем свидетельствуют непре-
кращающиеся попытки его реформирова-
ния и модернизации.  

Эта парадоксальная ситуация требует 
объяснения. И здесь возможны варианты: 
либо мы льстим современному обществу, 
называя его «обществом знаний», либо 
университетская система производства и 
распространения знания не отвечает тем 
законам, по которым оно производится и 
функционирует в обществе, либо эта пара-
доксальная ситуация является следствием 
обеих перечисленных причин.  

В качестве одного из способов анализа 
причин кризиса университета можно обра-
титься к сравнительно-историческому и си-
стемному рассмотрению университета как 
организации, сталкивающейся с множест-
вом вызовов со стороны социальной среды, 
на которые она должна найти адекватные 
ответы и тем самым определить свое место 
в современном обществе.  

Изложение основного материала. В 
сравнительно-историческом анализе исто-
рии университета от средневековья до на-
ших дней выделяют три исторических типа: 
доклассический, классический и постклас-
сический университеты [2]. Доклассичес-
кий университет представлял собой «цех 
ученых», юридически автономную корпо-
рацию «учителей и учеников», наделенную 
высшими светской и духовной властью 
особыми привилегиями, предназначенную 
для сохранения и передачи образовательно-
профессионального и мировоззренческого 
канона феодального общества. 

В начале Нового времени возникает 
классический, «гумбольдтовский» универ-
ситет. Накануне и в период промышленной 
революции, которая создала материально-
технический базис капиталистического об-
щества, университет стал «универсумом 
наук», создающих научную картину мира, 

социальным институтом по производству и 
распространению научного знания как отк-
рытого, философско-методологически обо-
снованного поиска истины. Отныне униве-
рситет наряду с трансляцией знания берет 
на себя функцию его поиска. Поскольку 
поиск истины может быть только свобод-
ным, а преподаваемое знание должно быть 
истинным, то университет нуждается и по-
сле определенной борьбы получает духов-
ную автономию – свободу преподавания и 
обучения.  

Признанием общественной значимости 
университета в эту пору становится его пре-
вращение из частной корпорации в государс-
твенное учреждение. Государство не только 
признает права университета на подготовку 
квалифицированных кадров, но и берет на 
себя финансирование его научно-исследова-
тельской и образовательно-воспитательной 
деятельности. Непосредственной целью го-
сударства было получение из университета 
профессионально подготовленных лояльных 
подданных, но дух академической свободы 
из многих студентов делал граждан. Глав-
ным «продуктом» классического универси-
тета является образованный человек, владе-
ющий не только некоей суммой знаний, но и 
основами научно-критического мышления, 
сформировавший свою позицию в обществе. 
Выпуск-ник университета в этом смысле об-
ладал некоторыми «избыточными» по отно-
шению к государственным расчетам свойст-
вами. Он, как герой А. С. Грибоедова, «слу-
жить был рад», но «прислуживаться» ему 
было уже «тошно». Но именно благодаря 
этой «избыточности» классический универ-
ситет и его воспитанники стали важнейшими 
факторами научно-техни-ческого, культур-
ного и социально-поли-тического прогресса 
капиталистического общества.  

Ныне такой университет в качестве 
центра производства академически строго-
го научного знания, распространяемого в 
обществе его питомцами – культурными и 
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высоко образованными людьми, уходит в 
прошлое. На смену ему приходит, как от-
мечают историки, постклассический, мас-
совый университет. Такая характеристика 
современного университета нам представ-
ляется неполной и односторонней.  

На первый взгляд – она верна. Действи-
тельно, университетское образование стало 
массовым. По данным ЮНЕСКО, с 1960 по 
2005 г. количество студентов в мире выросло 
с 13 до 111 млн., т.е. увеличилось в 8,5 раз. А 
по оценкам австралийского эксперта в облас-
ти высшего образования Б. Годдара, количе-
ство студентов во всём мире к 2025 году сос-
тавит 262 миллиона человек. Возросшая мас-
са студентов настроена прагматически, она 
ищет в университете практически полезное 
знание, которое позволит в последующем 
найти хорошо оплачиваемую работу.  

Научно-технический прогресс на рынке 
труда приводит к быстрой смене требова-
ний к профессиональной квалификации ра-
бочей силы. В результате действия этих 
факторов современное университетское об-
разование включает множество разнообра-
зных предметов и образовательных про-
грамм, что многократно увеличивает объем 
учебно-методической работы преподавате-
лей и требования к ней, но сокращает вре-
мя, которое они могут посвятить научным 
исследованиям. 

Наконец, современные фундаменталь-
ные и прикладные научные исследования 
требуют значительных финансовых и мате-
риальных затрат, на которые государство 
не готово выделять необходимые средства. 
Частные же инвесторы выделяют такие 
средства при условии быстрой окупаемости 
затрат и приобретении прав собственности 
на продукты научно-исследовательской де-
ятельности. Зависимость университета от 
частных инвестиций означает частичную 
утрату автономии в определении направле-
ний научных исследований.  

Выход из сложившейся ситуации видят 

в так называемой «маркетизации» образо-
вания, что предполагает превращение уни-
верситета в корпорацию по производству и 
продаже научных и «образовательных 
услуг», которая управляется по законам би-
знес-менеджмента. Особенно активно эти 
идеи продвигают эксперты МВФ и Миро-
вого банка [3]. Такой смысл имеет концеп-
ция реформы университета, разрабатывае-
мая экспертами Мирового банка и МВФ 
под названием теории «надлежащего 
управления» (good governance), и ее разли-
чные дериваты [4]. При этом полностью 
игнорируется опасность деградации униве-
рситетов, вставших на путь «маркетиза-
ции» [5].  

Индийский эксперт высшего образова-
ния Яндхиала Б. Г. Тилак отмечает: «Хара-
ктерно, что неолиберальные экономические 
реформы в большинстве развивающихся и 
развитых стран уже повлекли за собой сок-
ращение бюджетных средств на высшее 
образование. Впрочем, изначально сама 
политика таких реформ со всей отчетливос-
тью предполагала решительное сокращение 
средств, выделяемых на нужды общества, 
включая и высшее образование; поиск аль-
тернативных путей его финансирования» 
[6]. Одновременно с сокращением государ-
ственного финансирования высшего обра-
зования, университеты подталкивают к 
введению платы за обучение студентов и на 
получение заказов на НИОКР от бизнеса со 
всеми вытекающими отсюда следствиями. 
Происходит ползучая приватизация высше-
го образования. Образование из общест-
венного блага превращается для универси-
тета – в «образовательную услугу», а для 
студента – в человеческий «капитал» [7]. 

Подчинение университета стихии рын-
ка, контролируемого транснациональными 
корпорациями, приводит к двоякого рода 
следствиям. С одной стороны, оно застав-
ляет университеты создавать массовый не-
дорогой продукт – платные «образователь-
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ные услуги», доступные более или менее 
широкому кругу потенциальных покупате-
лей. Такого рода программой является Бо-
лонский процесс с его концепцией массо-
вой краткосрочной программы подготовки 
бакалавров и узкого круга более образо-
ванных магистров (в документах Болонско-
го процесса в европейских университетах 
соотношение количества бакалавров и ма-
гистров планировалось как 10:1). При этом 
подготовка бакалавра нацелена на создание 
специалиста-исполнителя, приспособлен-
ного к сиюминутным потребностям рынка 
труда, с перспективой последующего пере-
учивания (в рамках программы «обучения 
на протяжении жизни»), когда эти потреб-
ности изменятся. А подготовка магистра, 
благодаря полученному углубленному об-
разованию, предоставляет больше вариан-
тов долгосрочного трудоустройства и отк-
рывает возможности карьерного роста. 

Другим вариантом выхода университе-
та на массовый рынок «образовательных 
услуг» является достаточно распространен-
ное в США разделение университетов на 
так называемые «обучающие университе-
ты» и исследовательские университеты. В 
обучающих университетах практически не 
проводятся научные исследования, по бо-
льшинству специальностей не ведется по-
дготовка магистров и не присуждаются 
ученые степени. В сущности, американские 
«обучающие университеты» выполняют ту 
же роль, которую у нас в советский период 
играли техникумы. В то же время в иссле-
довательских университетах основной упор 
сделан на проведении научных исследова-
ний, подготовке магистров и докторов на-
ук. Практически это означает деление уни-
верситетов на две категории – массовые (по 
уровню образования близкие к средним 
профессиональным учреждениям) и элита-
рные (сохраняющие уровень и в опреде-
ленной мере характер университетского 
образования).  

При этом на глобальном рынке геогра-
фия массовых и элитных вузов отображает 
топологию распределения капитала. Соглас-
но рейтингу «Таймс», из 50 лучших мировых 
вузов 2008 года (или, как их называют экспе-
рты Мирового банка, «университетов миро-
вого класса») 20 находятся в США. Согласно 
же критериям Шанхайского рейтинга, там 
находятся 36 вузов [8, c. 19]. Секрет такого 
успеха достаточно прост. США могут себе 
позволить расходовать на высшее образова-
ние 3,3 % ВВП, в то время как страны ЕС 
тратят 1,3 % ВВП; расходы на обучение од-
ного студента в США составляют 54 тыс. 
долл., в ЕС – 13,5 тыс. дол. [8, c. 25]. 

Концентрация мирового капитала в 
США приводит к глобальной «утечке 
умов». По оценке Еврокомиссии в Америке 
работают около 400 тыс. ученых-иссле-
дователей из Европы, или примерно 40 % 
от общего их числа [9]. При этом, в докладе 
отмечается, что 75 % людей, родившихся в 
странах ЕС, но получивших докторскую 
степень в США (из числа окончивших уни-
верситетский курс в 1991–2000 гг.), не пла-
нируют возвращаться в Европу. 

По данным эксперта Всемирного банка, 
в Гарвардском университете обучается 
19 % студентов-иностранцев, в Стэндфорд-
ском университете – 21 %, в Колумбийском 
университете – 23 % [8, с. 22]. Не менее по-
казательным является и тот факт, что в Га-
рварде доля преподавателей из зарубежных 
стран составляет приблизительно 30 %, а в 
Оксфорде и Кембридже – 36 % и 33 % соо-
тветственно [8, с. 22]. 

Финансовые возможности университета 
оказывают прямое влияние на качество его 
профессорско-преподавательских кадров, в 
том числе за счет привлечения лучших миро-
вых специалистов размерами заработной 
платы. Годовая зарплата профессора «униве-
рситета мирового класса» в 2007–2008 гг. со-
ставляла в Гарварде 184,4 тыс. дол., в Йеле – 
165,1 тыс. дол., в Стэнфорде – 173,7 тыс. 
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дол., в Принстоне – 172,2 тыс. дол., что выше 
в 2-2,5 раза средней зарплаты в европейских 
и американских вузах [8, с. 28, 35]. 

Эти примеры подтверждают существо-
вание тенденции глобального перетока 
умов, деинтеллектуализации периферии 
капиталистического мира, которая отмеча-
лась в более раннем докладе Всемирного 
банка [10, с. 18].  

Элитные исследовательские универси-
теты концентрируют колоссальные финан-
совые средства. Так, например, в 2006 г. 
Гарвардский университет привлек 28,9 
млрд. дол. частного капитала, Йельский 
университет – 18 млрд, Стэндфордский 
университет – 14 млрд, Техасский и Принс-
тонский университеты – по 13 млрд  
[8, с. 25]. Необходимо отметить, что эти 
средства составляют лишь часть бюджетов 
университетов, которые включают в себя 
также государственное финансирование, 
плату за обучение и другие услуги. 

Выводы, которые напрашиваются в ре-
зультате анализа тенденций развития сов-
ременного университета, могут быть резю-
мированы следующим образом. Совершен-
но очевидно,  что  так называемый «постк-
лассический» университет раздваивается. С 
одной стороны, он предстает как массовый 
университет, где в лучшем случае дается 
добротная ретрансляция современного нау-
чного знания, скомпонованного для нужд 
той или иной профессии, пользующейся 
спросом на рынке труда. А с другой – он 
приобретает статус элитного университета, 
в котором ведутся научные исследования с 
участием магистрантов, аспирантов и док-
торантов на переднем крае науки, форми-
руется «повестка дня» науки и техники и 
определяются перспективы научно-
технического прогресса.  

«Постклассический» университет теря-
ет свойства классического. Единство обу-
чения и исследования, образования и вос-
питания, развития науки и просвещения 

общества  распадается.  Две половинки 
«постклассического» университета объеди-
няет то, что они из величественного храма 
науки и формирования личности все более 
превращаются (каждая на свой манер) в ка-
питалистическое предприятие.  
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ПРОБЛЕМА МОВИ ТА ЯКОСТІ ОСВІТИ  

 
Стаття присвячена дослідженню впливу професійної мови викладача на якість осві-

тньо-виховного процесу у вищих медичних закладах шляхом відповіді на питання «що і як 
говорить викладач» та «чи може він навчити методам словесного переконання, необхід-
ним у відносинах лікар-пацієнт». 

Ключові слова: мова, професійна мова, якість освіти 
 

Романюк О. В., Национальный медицинский университет им. А. А. Богомольца (Киев) 
 

ПРОБЛЕМА ЯЗЫКА И КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Рассматривается вопрос влияния профессионального языка преподавателя на качес-
тво образовательно-воспитательного процесса в медицинских вузах путём ответа на 
вопросы «что и как говорит преподаватель»  и «может ли он научить методам словес-
ного убеждения, необходимым во врачебной практике».  

Ключевые слова: язык, профессиональный язык, качество образования. 
 

Romanuk O. V., National Medical University named after A. A. Bogomolets (Kiev) 
 

A VALUE OF LANGUAGE IS IN PROVIDING OF QUALITY OF EDUCATION  
 

The article is devoted to research of influence of professional language of teacher on quality 
educationally-educate process in higher medical establishments by an answer for a question that 
and as a teacher talks but whether can teach the methods of verbal persuasion so of necessity in 
doctor-patient relationships. 

Keywords: language, professional language, quality of education. 
 

Постановка проблеми. В умовах сучас-
ної цивілізації професійна мова є надзви-
чайно важливим фактором, що має вплив 
на подальший розвиток окремої людини та 
суспільства. Як мова кожної держави пови-
нна відповідати внутрішнім й зовнішнім 
перетворенням, що відбуваються під час 
розвитку спільноти, так і професійна мова 
людини має відповідати вимогам часу та 
певним стандартам професії. Історія пере-
конливо свідчить про повсякчасний вплив 
інформаційних технологій на мову, а вона, 
в свою чергу, впливає на розвиток культу-

ри, освіти, науки, взагалі на глобальні зміни 
у сферах економічного, соціального, полі-
тичного, культурного, духовного життя. 
Тому, сьогодні простежується посилення 
інтересу науковців до проблем впливу мови 
на багатовіковий поступ спільнот, який ба-
зується на певних мовленевих традиціях, а, 
на нашу думку, актуальним є дослідження  
впливу професійної мови на забезпечення 
якості освіти у вищих медичних закладах. 

Мета роботи полягає у дослідженні 
професійної мови як фактору забезпечення 
якості освіти у медичних ВНЗ. 
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Реалізація мети передбачає вирішення 
наступних завдань: міжпредметний аналіз 
попередніх досліджень даної тематики; до-
слідження впливу професійної мови викла-
дача на якість освітньо-виховного процесу 
у вищих медичних закладах. 

Ступінь розробки тематики. Проблема 
забезпечення джерелами будь-якої теми до-
слідження постає перед кожним науковцем. 
Від характеру, кількості, різноманітності, 
походження, збереженості залежить новиз-
на і глибина висвітлення питання, набли-
ження до об'єктивності в оцінках різнома-
нітних подій, підходів, явищ. Серед ваго-
мих ґрунтовних досліджень даної тематики 
виокремлюються ідеї вчених, представни-
ків різних наук – філософів, соціологів, по-
літологів, психологів, філологів, лінгвістів 
тощо. Серед закордонних доробків зазви-
чай науковцями виокремлюються дослі-
дження В. Фон Гумбольдта щодо розріз-
нення побудови людських мов: різні мови – 
не різні позначення однієї й тієї самої речі, 
а різне її бачення, де слово не стільки від-
биток предмету, скільки відображення його 
почуттєвого образу, створеного у нашій 
душі в процесі мовотворення; Е. Сепір і  
Й. Гердер розглядали питання взаємо-
зв’язку та взаємозалежності мови, раси, 
культури; Б. Уорф досліджував мову як об-
раз світу; Ж. Ж. Руссо розглядав ідеї про 
походження писемності; Т. Е. Харлі дослі-
джував психологічні процеси, що зумов-
люють функціонування мови, у тому числі, 
розуміння, породження, запам’ятовування 
мови. М. Гайдеґґер аналізує основні фено-
мени мовлення – слухання, мовчання, по-
голоска і мова, а також взаємозалежність 
понять «мова» та «буття». Українські тра-
диції дослідження мови пов’язані з ім’ям О. 
Потебні, а також різними аспектами мовно-
го питання займались В. Бадер, О. Гончар, 
М. Грушевський, А. Дербак, Д. Донцов, М. 
Драгоманов, А. Зеленько, В. Іванишин, Л. 
Масенко, О. Пінчук, Я. Радевич-Винниць-

кий та інші. Серед сучасних українських 
філософів – дослідників проблем мови, слід 
згадати Поповича М. В., Кононенко П., 
Пряженцеву К. В., Пантелєєву І. Але пи-
тання впливу професійної мови на забезпе-
чення якості освіти у вищих медичних за-
кладах досліджено, на наш погляд, недо-
статньо. 

Виклад основного матеріалу. Щоб зро-
зуміти поняття «мова» необхідно усвідоми-
ти, що мова – це система знаків, які функ-
ціонують як засоби спілкування. Вона існує 
об'єктивно в духовному житті суспільства. 
Вважається, що мова виникла у процесі 
еволюціонування самої людини як суспіль-
ної істоти. Біологічні передумови виник-
нення мови: специфічна побудова гортані, 
що дало можливість звуку; вивільнення 
верхніх кінцівок, що зумовлює появу рухів, 
які були притаманні пращурам і слугували 
засобом спілкування, задоволення потреб в 
обміні думками, пізнанні властивостей 
предметів, явищ і позначалися словами. 
Мова – суспільне явище, найважливіший 
засіб організації людських стосунків. За її 
допомогою люди досягають розуміння, об-
мінюються думками, здобувають знання, 
передають їх нащадкам, мають змогу нала-
годити спільну діяльність у всіх галузях. 
Мова є системою знаків, що мають соціа-
льну природу, яка створилася й закріпилася 
в процесі історичного розвитку діяльності 
членів суспільства. Слово, як одиниця мо-
ви, має дві сторони – зовнішню звукову 
(фонетичну) і внутрішню смислову (семан-
тичну). Обидві вони є продуктом тривалого 
суспільно-історичного розвитку. Їхня єд-
ність (але не тотожність) творить слово. Зо-
внішня фонетична форма слова – це умов-
ний знак предмета або явища, що не пере-
дає безпосередньо його властивостей. 

Також визначено, що мова і мовлення – 
поняття не тотожні. Мовлення – це процес 
використання людиною мови для спілку-
вання. Залежно від віку, специфіки діяль-
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ності, середовища мовлення людини набу-
ває певних особливостей, попри те, що лю-
ди спілкуються однією мовою. Наприклад, 
мовлення однієї людини образне, яскраве, 
виразне, переконливе, а іншої – навпаки: 
обмежене, бідне, сухе, малозрозуміле. Вже 
у цьому виявляється відмінність у володін-
ні мовою. Людині властиві індивідуальний 
стиль мовлення, відмінність артикуляції 
звуків, інтонування, логічної виразності. Ці 
особливості стосуються і професійної мови.  
Кожен говорить по-своєму, хоча й користу-
ється спільною для всіх мовою. Мовлення 
не існує і не може існувати поза мовою. 
Водночас сама мова існує як жива лише за 
умови, що її активно використовують лю-
ди. Мова розвивається і вдосконалюється у 
процесі мовного спілкування. Саме мов-
лення є формою актуального існування ко-
жної мови. 

Філософи розглядають мову як фено-
мен свідомості людини. В цьому напрямку 
роль і значення мови проявляється у дво-
єдиній функції слугувати засобом спілку-
вання людини та засобом організації думки. 
Мова – безпосередньо життєва «тканина 
свідомості». Твердження, щодо існування 
зв’язку між мовою і свідомістю ґрунтують-
ся на тому, що майже 100 % часу у стані 
недремності людина розмовляє: внутрішня 
мова супроводжена мисленням; 30 % часу 
людина розмовляє вголос; 45 % слухає і 
мислено реагує на інформацію; 16 % читає, 
тобто мислено розмовляє з автором; 9 % 
пише – викладає свою власну думку. Як ві-
домо, природа мови є чуттєво-надчуттєвою, 
матері-альні знаки сприймаються чуттями, 
а іде-альні значення сприймаються розу-
мом, свідомістю. Мова як візитівка люди-
ни: «Заговори, щоб я тебе побачив» (Сене-
ка). К. Юнг наголошував на існуванні у 
свідомості людей «генетичних» смислових 
категорій, що виникали та складались істо-
рично і, відповідно, користування ними 
відбувається несвідомо. Іншими словами, 

ми використовуємо мовні матриці, надаючи 
сенсу речам або предметам [17, с. 185–208]. 
Ця теорія доповнюється ідеями Е. Гуссерля 
про наявність у свідомості особливого зору 
– «зір – до» або «забутий зір». Таким чином 
пояснюється феномен бачення предмету 
раніше його атрибутів (мисленнєве сприй-
няття предмета відбувається раніше за ро-
зуміння його ха-рактеристик чи первинних 
якостей): предмет і його уявлення не мають 
чіткої межі. Предмет спочатку опредмечу-
ється у свідомості, а вже потім закріплю-
ється у мові специфічним чином [4,  
с. 103–174].  

Професійна мова викладачів передусім 
є засобом спілкування представників однієї 
галузі знань, тому для нас важливо ознайо-
митись з деякими дослідженнями з приводу 
вивчення мови як засобу спілкування лю-
дей. Так, Б. Ломов пропонує три рівні спіл-
кування: макрорівень – взаємозв’язки інди-
віда з іншими людьми та соціальними гру-
пами (спілкування і мова вивчаються в ін-
тервалах часу зіставлених із тривалістю 
людського життя); мезарівень – сукупність 
цілеспрямованих, логічно завершених кон-
тактів (акцент мови на змістових компоне-
нтах спілкування, вербальних і невербаль-
них засобах, етапах); мікрорівень – аналіз 
елементарних одиниць спілкування (взає-
модія партнерів спілкування) [8, с. 128].  
Г. Андрєєва у структурі мови спілкування 
виокремлює взаємопов’язані чинники: ко-
мунікативний – обмін інформацією; інтер-
активний – обмін і інформацією, і діями; 
перцептивний – завдяки мові партнери 
сприймають одне одного, пізнають і вста-
новлюють взаєморозуміння [1, с. 28]. 
Б. Паригін розглядає мову як комунікацію, 
що взаємодіє зі змістом і формою [13, 
с. 156]. О. Бодальов виокремлює пізнаваль-
ний, емоційний, діяльний компоненти мо-
ви, або гностичний, афективний, практич-
ний [3, с. 16].  

Важливо поглянути на функції профе-
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сійної мови, що, на нашу точку зору, де в 
чому подібні до функцій мови взагалі, а са-
ме – пов’язаних з обміном, взаємодією і 
сприйняттям викладачів один одного та ви-
кладачів і студентів. Б. Ломов зазначає такі 
функції як інформаційно-комунікативну 
(обмін інформацією завдяки мові); регуля-
ційно-комунікативну, коли мова регулює 
поведінку і діяльність індивідів; афективно-
комунікативну – мова регулює емоційну 
сферу життя індивідів [8, с. 93]. Соціологи 
й політологи (А. Деркач, Н. Кузьміна) вио-
кремлюють інші функції мови як засобу 
спілкування: соціально-психологічне відо-
браження – форма свідомого відображення 
партнерами особливостей протікання взає-
модії (через мову елементи ситуації взає-
модії, що сприйняті окремою людиною, 
стають реально дійсними для її партнерів); 
регулятивна – мовний безпосередній або 
опосередкований вплив на члена групи з 
метою зміни/збереження поведінки; пізна-
вальна – мова допомагає оволодінню чле-
нами групи різних знань про самих себе, 
друзів для напрацювання вмінь і навичок 
найраціональнішого вирішення проблем; 
експресивна – завдяки мові часто всупереч 
логіці людина виражає свої емоції; соціаль-
ний контроль – мова регламентує нормати-
вний характер цінностей суспільства; соці-
алізація – завдяки мові індивід засвоює ко-
мунікативні вміння і навички своєї соціаль-
ної групи та суспільства взагалі [7, с. 68]. 
Виокремлюють вчені (А. Панфілова, Є. Ру-
денський) і функції ділової мови: інструме-
нтальна – мова як соціальний механізм 
управління; інтегративна – засіб об’єднання 
ділових партнерів або професіоналів для 
спільного комунікативного процесу; само-
ствердження – мова допомагає професіона-
лу продемонструвати власний інтелект і 
психологічний потенціал; трансляційна – 
мовою передають спосіб ді-яльності, дум-
ки, оцінки та інше. А також виокремлюють 
естетичну, творчу, номінативну, ідентифі-

каційну, культурогенеративну функції [12, 
с. 192]. 

П. Рікер розглядає властивість мови бу-
ти «родієвим феноменом», тобто мовлення 
стає можливим, на думку вченого, лише за-
вдяки події. Подія ніби структурується на 
типові для даної мови смислові блоки (фра-
зеологізми, службові морфеми, синтаксичні 
конструкції, маніпуляції з цими об’єктами), 
кожен з яких є внутрішньо організованим, 
почленованим семантичним об’єктом, який 
стає вихідним матеріалом для побудови 
більш складних структур. Блоки різних мов 
не тотожні, проте містять ті самі елементи 
смислу. Тобто спосіб мислення суб’єкта 
втілюється у суті, що відображає незалежно 
існуючий світ предметів, подій, відношень, 
суджень. Суть або зміст закріплюються у 
слові – найпростішому та феноменальному 
засобу номінації фрагменту світу. Оскільки 
слово є семантичною одиницею комуніка-
тивного простору, то комунікативний до-
свід неможливий без знання слів [15,  
с. 228]. 

Широко мову досліджують сугестивні 
лінгвісти. Б. Ф. Поршнєв виокремлює рівні 
вербальної сугестії: фонологічний, номіна-
тивний, семантичний, синтаксично-
логічний, контекстуально-смисловий, фор-
мально-символічний [14, с. 228]. Дещо ін-
шу структуру пропонує Б. А. Грушин: зміс-
товна, логіко-структурна, морфологічна, 
функціональна, феноменологічна [5, с. 13]. 

Досліджують мову і психологи. Так, 
грузинська вчена Р. Г. Мшвідобадзе зазна-
чила, що індексальна інформація (позитив-
ні/негативні установки людини) передаєть-
ся через мовний канал не лише за допомо-
гою лексико-семантичних засобів, але й та-
ких формальних мовних параметрів, які в 
свідомості мовця не несуть такого наван-
таження. Тобто, розмовляючи, людина за-
діює синтаксичні і морфологічні параметри 
не спеціально, а несвідомо на рівні устано-
вки [11, с. 9–16]. 
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Лінгвісти наголошують на необхідності 
визначення сугестивної структури двома 
складовими: структурою мови та розгляну-
тою через призму феномену сугестії. Доре-
чно нагадати, що Є. Бенвеніст виділив у 
структурі мови ряди однорідних одиниць-
рівнів: речення, знак, фонема. Вчені по-
різному доповнюють дану ієрархію [2, 
с. 216]. Так, професор Л. Н. Мурзін пропо-
нував ввести рівень тексту як найвищий рі-
вень мовлення. Спускаючись з вищого рів-
ня на нижчий ми отримуємо лінгвістичну 
форму, а шлях від нижчої до вищої приво-
дить до лінгвістичного значення. Мурзін 
Л. Н. зосереджує нашу увагу ще на декіль-
кох постулатах: мовлення можна розгляда-
ти в цілому як явище сугестивне (всі ком-
поненти мовлення потенційно сугестивні); 
при дослідженні мови пропонує викорис-
тання міждисциплінарного підходу (напри-
клад, філології та психології); форма вті-
лення сугестивності мовлення – текст (як 
вербальний так і невербальний), а компо-
ненти тексту – знакові компоненти, засоби 
сугестії; мовна сугестія імовірнісна за сво-
єю природою; традиції комунікації безпо-
середньо впливають на мовлення; взаємодія 
мовця і того, на кого спрямована мова, від-
бувається за допомогою механізмів сугестії 
вербальними та невербальними засобами. 
Так, наприклад, для латентного вербально-
го впливу базовими є одні рівні мовлення 
(фонологічні тощо), а з позиції особливої 
соціально-психологічної ролі мовця (вчи-
тель, керівник, батьки) відкритий вплив бу-
де здійснюватись за допомогою інших рів-
нів (наказовий тощо) [10, c. 171]. 

Узагальнено розглянувши попередні 
дослідження даної тематики, прагнемо за-
глибитись у розгляд питання впливу про-
фесійної мови викладача на забезпечення 
якості освітньо-виховного процесу у меди-
чних ВНЗ. 

Слід зауважити, що в професії педагога 
мова сприймається не лише як комунікати-

вний і фактичний інструмент, а і як засіб 
управління певним процесом на рівні інди-
віда, соціальної групи, спільноти, суспільс-
тва в цілому. Те, якими вербальними засо-
бами оперує викладач під час спілкування 
зі студентами (добір інтонації, характерні 
забарвлення розмови, цікавиться про стан 
здоров'я-настрою-успіхів, грамотно та зро-
зуміло, або, навпаки, незрозумілими термі-
нами тощо), має кілька наслідків: заспоко-
ює та налаштовує на ретельну роботу та по-
зитивний результат як студентів, так і са-
мого викладача. Відтак вимальовується три 
основних компоненти, які потребують до-
слідження: що говорить викладач, як гово-
рить і чи може він навчити студентів-
медиків методам мовного переконання у 
прагненні досягти якості освітньо-
виховного процесу. 

Даючи відповідь на питання, що гово-
рить сучасний викладач медичного вищого 
навчального закладу, зокрема викладач гу-
манітарних дисциплін, слід звернути, перш 
за все, увагу на два аспекти: ефективність 
вирішення проблем, які виникають в ре-
зультаті професійної діяльності, залежить 
від ступеня сформованості комунікативних 
та особистих якостей фахівця (вміння пра-
цювати з людьми, будувати взаємовідноси-
ни з колегами і студентами, грамотно й пе-
рспективно керувати комунікативним про-
цесом тощо); на сучасного фахівця, зокрема 
викладача, вплинув перехід до української 
мови як державної, що ще й досі вимагає 
наявності загального емоційного перелаш-
тування та оновлення галузевих терміноло-
гічних запасів (на нашу думку, профільна 
освіта, особливо медична, потребує збага-
чення професійної української мови додат-
ковою номенклатурою понять, вироблених 
світовою спільнотою). 

Оскільки метою професійної мови та 
професійного мовлення медичного праців-
ника, як і будь-якого іншого фахівця, є фо-
рмування та формулювання професійної 
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думки, мовленнєвої діяльності (висловлю-
вання, читання, письмо), а також професій-
не спілкування і професійна комунікація 
(обмін і оцінювання професійної інформа-
ції), розвиток професійних мовленнєвих 
навичок повинен починатись з перших днів 
навчання у медичному ВНЗ, а саме, на ґру-
нті засвоєння соціально-гуманітарних дис-
циплін. Таким чином, на засвоєнні профі-
льних дисциплін студент-медик зможе ін-
тегровано використовувати вже отриману 
базу професійної мови та професійних на-
вичок, що дозволить з гідністю увійти в 
професійну діяльність і на професійному 
рівні розуміти предмет розмови (мету ви-
словлювань, умови спілкування тощо) з ко-
легами, клієнтами, пацієнтами, вільно оріє-
нтуватись в професійному середовищі й 
адекватно реагувати на різні ситуації. За 
відсутності вищезазначеного медичну сфе-
ру спіткає криза комунікативної культури в 
плані невміння будувати конкретні відно-
сини з іншими людьми, успішно працювати 
в команді, користуватись мовним етикетом, 
зв’язно та логічно висловлювати думки то-
що. Адже відомо, що сучасна медична тер-
мінологія – одна з найбільш ширших і 
складних у понятійному відношенні сис-
тем. Великими темпами розвиваються ву-
зькоспеціальні медичні лексикони: термі-
носистема лікарських засобів включає по-
над 80 тис. мовних одиниць, щороку 
з’являється понад 1000 нових медичних те-
рмінів (у сфері медичного знання ще з часів 
К. Галена прийнято одним терміном позна-
чати одне значення) [9, c. 219–223].  

З означених зауважень зрозуміло, що 
професійна мова викладача медичного ВНЗ 
має неабиякий вплив на якість освітньо-
виховного процесу й забезпечення її повно-
ти і чіткості щодо передачі інформації по-
требує виконання ряду вимог: однознач-
ність – викладач вищого медичного закла-
ду, зокрема соціально-гуманітарних дисци-
плін, повинен вміти використовувати і по-

яснювати синоніми, омоніми, антоніми; 
експліцитність – професійна мова виклада-
ча для забезпечення якості освіти повинна 
виражати корисні відношення та психоло-
гічні асоціації; відкритість – професійна 
мова викладача, особливо соціально-
гуманітарних дисциплін, повинна бути по-
будована так, щоб була можливість корек-
ції і доповнень соціально-гуманітарних 
знань медичними і навпаки; – компакт-
ність; структура повідомлень може бути 
локальною (конкретні дії), глобальною 
(можливі зв’язки), декларативною (загальна 
інформація), процедурною (містити медич-
ну інформацію). 

На нашу думку, вплив професійної мо-
ви викладача, зокрема соціально-
гуманітарних дисциплін, з позиції «що він 
говорить» на якість освітньо-виховного 
процесу можна окреслити наступними 
компонентами: мотиваційно-ціннісний – 
стимулює майбутнього лікаря до комуніка-
тивного розвитку і регулює його комуніка-
тивну поведінку; загальнокультурний – 
отримання й розширення знань і досвіду, 
що сприяє розвитку особистості студента-
медика; розумово-мов-леннєвий – попере-
дження і уникнення розгубленості студен-
тів у різноманітті трактувань та понять, а 
професійна мова викладачів соціально-
гуманітарних дисциплін – це ще й вплив на 
якість засвоєння загальних характеристик 
мислення і мови, властивих іншим вузьким 
спеціальностям; професійно-медичний – 
виявляється в якості макси-мально набли-
женого до сфери професійної діяльності 
майбутнього лікаря, а саме розвиток термі-
нологічно-словникового запасу (активний 
словник, пасивний словник, індивідуальний 
словник студента-медика). Останній ком-
понент вимагає формування освітянської 
еліти викладачів соціально-гуманітарних 
дисциплін в медичних вищих навчальних 
закладах, професійна мова яких збагачена 
знанням достойної бази медичної та інфор-
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маційно-інноваційної термінології.  
Досліджуючи питання впливу профе-

сійної мови на забезпечення якості освіт-
ньо-виховного процесу з позиції «як гово-
рить викладач», слід виділити кілька осно-
вних аспектів: сучасність – змістовна онов-
леність, а також, мова має бути не лише 
просто державною, але і одночасно інфор-
маційно-комфортною та національно об’єд-
нуючою; динамічність (активність) в поєд-
нанні з компетентністю; емоційна забарв-
леність – довіру студента-медика можна 
отримати відкритою демонстрацією намі-
рів, проявами теплоти і доброзичливості; 
відображення власного професійного став-
лення; логічна послідовність; завершеність; 
використання традиційних для українсько-
го суспільства звернень експресивного від-
тінку на кшталт «колега», «братику», «сес-
тронько», «синочка», «дочечка» тощо для 
досягнення особистого психологічного ко-
нтакту викладача зі студентом, що вкрай 
актуально в сучасному суспільстві, де теп-
лі, дружні стосунки нерідко майже відсутні 
навіть у сім’ях внаслідок зайнятості дорос-
лих роботою 24 години на добу; викорис-
тання доречних фразеологізмів, наприклад, 
про неуважного студента – «гав ловить», 
байдужість майбутніх лікарів – «нічого собі 
до серця не бере», підбурює інших – «воду 
каламутить», терплячий пацієнт – «терпів 
стільки, що навіть кінь не витерпів» тощо – 
продемонструє обізнаність традиційними 
підходами до ситуацій, а також розванта-
жить суху професійну мову.  

У медичній практиці важливий зворот-
ній зв'язок між лікарем і пацієнтом, тому 
викладач медичного ВНЗ повинен викорис-
товувати професійну мову як засіб і метод 
словесного переконання та вчити цьому на-
вику студента-медика. Для досягнення ус-
піху маніпуляція має залишатися непоміт-
ною, а успіх маніпуляції гарантований, ко-
ли маніпульований вірить: усе, що відбува-
ється, природне і неминуче. Отже, для ма-

ніпуляції потрібна фальшива дійсність, в 
якій її присутність буде непоміченою і 
створюється цей ефект передусім завдяки 
мові [16, с. 9]. Представники нейролінгвіс-
тичної психології вважають, що мову мож-
на використовувати як прийоми маніпуля-
ції у наступних видах: «віддзеркалення» – 
представлення об’єкту мовних характерис-
тик, властивих самому об’єкту, в наслідок 
чого утвориться позитивне поле для зміни 
захисних фільтрів і досягнення мети; «емо-
ційне спонукання» – мова лестощів, запе-
речення, щирості, торкання достоїнства 
особи шляхом зближення заради емоційно-
го впливу на співрозмовника; «накладання 
субмодальностей» – введення у свою мову 
«чужих» мовних характеристик, наприклад, 
мовні характеристики ситуативного лідера 
даної аудиторії слухачів (мовний вплив ду-
же складно використовуваний на великих 
аудиторіях); «якоріння пікового досвіду» – 
мовою фіксуються моменти, під час яких 
слухач знаходиться на піку своїх емоційних 
переживань, а позитивний запал послабляє 
критичність сприйняття і стає можливим 
вплив іншої інформації; прийом «метафо-
ризація» – шляхом використання при роз-
мові метафор, прикладів з життя, анекдотів 
тощо; «інконгруєнтність» – невідповідність 
сигналів, що посилаються через різні кана-
ли комунікації, завдяки цьому методу мож-
на навчитись не демонструвати невпевне-
ність чи розгубленість у розмові тощо [6, 
с. 6–15]. 

Таким чином, викладачем досягається 
мета – у вкрай доступній, емоційній, лако-
нічній, оригінальній, легко за-
пам’ятовуваній мовленнєвій формі донести 
суть визначеного матеріалу відповідної на-
уки та налаштувати студентів-медиків на 
підтримку і сприйняття цих знань, запрог-
рамувати студентський напрямок почуттів, 
установок, симпатій, уявлень тощо … до 
бажаних дій. Це повсякчас робить у своїй 
професійній діяльності викладач завдяки 
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саме професійній мові. Виконуючи це за-
вдання, викладач використовує два види 
особливостей мови: предметна (мова шля-
хом аргументів спрямована на звернення до 
розуму майбутнього лікаря), емоційна (мо-
ва спрямована на виклик спогадів, асоціа-
цій тощо). Викладач власним прикладом 
вчить студентів-медиків методам мовного 
переконання. 

Висновки. Узагальнюючи вищезазначе-
не, на нашу думку, слід виділити деякі осо-
бливості у дослідженнях мови. По-перше, 
це багатоаспектний характер самого фено-
мену мови: мова – це потреба людини; це 
умова її виживання; це засада процесу об-
міну цінностями і досвідом; це окрема зна-
кова система; це посередник між різними 
знаковими системами; це засіб норматив-
ного регулювання поведінки; це засіб само-
вираження і ставлення до себе, інших і сус-
пільства взагалі тощо. По-друге, міждисци-
плінарний підхід дослідження мови (ми 
намагались продемонструвати дослідження 
вчених – представників різних галузей нау-
кового знання). По-третє, професійна мова 
викладача має вплив на якість освітньо-
виховного процесу у трьох основних аспек-
тах: що говорить викладач, як говорить і чи 
може віннавчити власним прикладом май-
бутніх лікарів методам мовного переконан-
ня. Подальшого дослідження потребує про-
блема формування професійної мови у 
майбутніх лікарів при вивченні соціально-
гуманітарних дисциплін. 
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Росси и Украины.   
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освітніх технологій. В центрі уваги знаходиться проблема належного вигляду процесу 
освіти в ситуації постмодерну та на основі Болонської концепції. Стаття містить порі-
вняльний аналіз систем освіти в Германії, Росії та Україні.  
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EDUCATION: REAL AND DUE 
 

The current context of information society is characterized by the growing role and impor-
tance of educational technology. To the fore the question of what should be a process of educa-
tion in the postmodern situation and on the basis of the Bologna concept. The article contains a 
comparative analysis of educational systems of Germany, Russia and Ukraine. 
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Сегодняшний мир по многим оценкам 

не похож на прошлое столетие. Движение 
нашего общества к новым социальным 
ориентирам влечет за собой глубокую пе-
реоценку всего комплекса духовных ценно-
стей, в том числе образования и науки. 

Во всех развитых странах началась же-

стокая борьба за интеллект, которая станет 
основой новой иерархии лидерства в миро-
вом «табели о рангах». Условием сохране-
ния позиций «золотого миллиарда» стано-
вится резкое повышение интеллектуально-
го напряжения, выражающегося в расши-
ренном воспроизводстве и потреблении ин-
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теллектуальных ресурсов общества. Важ-
нейшей сферой, где осуществляются дан-
ные процессы, является система образова-
ния, которая, по сути, превращается в важ-
нейшее условие социального прогресса, что 
определяет приоритетные направления ме-
ждународного сотрудничества. 

Нынешняя затяжная реформа средней и 
высшей школы в наших посттоталитарных 
государствах опирается на основы Болонс-
кого соглашения и направлена на постин-
дустриальные преобразования системы ов-
ладения знаниями.  

Представляется, что Болонский процесс 
– это попытка создать общеевропейскую 
модель образования с целью унификации и 
стандартизации образовательного про-
странства, что уже имманентно содержит в 
себе несовместимость с демократическими 
принципами существования европейского 
сообщества. 

Постмодернистское содержание обра-
зования в основных чертах отрицает болон-
ские принципы его организации, поскольку 
высшая школа будущего должна основы-
ваться на нелинейных, полицентрических 
структурах, воспроизводящих мультикуль-
турные принципы европейской цивилиза-
ции, в которых учитываются национальные 
образовательные достижения, а также мен-
тальная составляющая общества. Как уже 
отмечалось в социально-философской ли-
тературе, действительное признание прав 
человека может осуществляться на основа-
нии децентрализации образования как не-
обходимого инструмента поиска новых 
форм жизнедеятельности человечества. Не-
критическое принятие глобальной образо-
вательной системы на территории постсо-
ветских государств несет большой риск, 
поскольку оно приводит к сужению тради-
ционных методов, противостоящих техно-
кратическим подходам. 

Вопросы демократизации учебного 
процесса в постсоветской школе нелегко 

разрешить без обращения к опыту воспита-
ния и образования в европейских странах. 
Компаративистский анализ позволит более 
эффективно осмыслить образовательные 
гуманитарные парадигмы в европейской 
образовательной системе, что придаст но-
вые импульсы к осмыслению места образо-
вания в посттоталитарных государствах.  

В демократических обществах давно 
уже осознано, что не только школьникам, 
но и студентам необходимо дать более по-
лное представление о науках про Дух, ко-
торые должны пронизывать образователь-
ный процесс. Такая задача поможет укре-
пить связи с мировой гуманистической 
традицией, важной для воплощения мора-
льных норм как условия социальной адап-
тации личности. Поскольку «гуманитарная 
наука всегда исходит из посылки, что реа-
льность способна приобрести разумные 
формы» [1, c. 236], то социально-
гуманитарные науки, изучаемые в учебных 
заведениях, служат расширенному воспро-
изводству жизни обществ, помогают ком-
пенсировать общественный дефицит в 
нравственном отношении индивида и кол-
лектива. В современных условиях именно 
науки о Духе разрывают старые нарративы 
мышления, присущие тоталитарным и ав-
торитарным политическим и образователь-
ным системам. 

Задача этой статьи – рассмотреть гума-
нитарное образование в более широком па-
норамном контексте сравнительного анали-
за как технической, так и гуманитарной со-
ставляющей образования в таких странах, 
как Германия, Россия и Украина, а также 
осмыслить сложные и неоднозначные про-
цессы трансформации посттоталитарных 
государств. 

Такой подход дает возможность в бо-
льшей степени понять и оценить задачи и 
цели, стоящие перед образованием. Для 
многих преподавателей-обществоведов се-
годня утрачены ориентиры – чему, зачем и 
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как учить молодежь, как противостоять ми-
ру цинизма, бездуховности и той духовной 
атмосфере, которая является прямым след-
ствием экспансии рыночных отношений. 

В Германии, как и в нашей стране, су-
ществуют два типа вузов – технические и 
классические университеты, которые выпо-
лняют разные социальные функции в плане 
подготовки специалистов.  

В технические вузы ФРГ поступают без 
экзаменов абитуриенты, окончившие об-
щую школу (haupschule, realschuler). Такой 
тип учебных заведений дает возможность 
за 3,5–4,5 года обучения получить техниче-
скую специальность, теоретические знания, 
а также практические навыки работы со 
сложной техникой или же со смежным эко-
номическим профилем, привязанным к то-
му или иному виду производства. В отли-
чие от наших технических вузов, в Герма-
нии очень высокая технологичность обуче-
ния, что приводит к формированию техни-
ческих навыков вычисления и проектиро-
вания. При сдаче экзаменов и зачетов по 
техническим дисциплинам от студентов 
почти не требуют всеохватывающих знаний 
теории, а основное внимание сосредоточе-
но на практическом применении знаний в 
узкой профессиональной сфере. 

В Германии, как и в ряде других евро-
пейских стран, в технических вузах не изу-
чают гуманитарные дисциплины в таком 
объёме, как в Украине. Считается, что те 
гуманитарные знания, которые получили 
абитуриенты в реальной школе, вполне до-
статочны для формирования мировоззрения 
будущего специалиста. Обязательный шко-
льный курс «Основы жизнедеятельности, 
этики и религии», а такжен некоторые гу-
манитарные циклы по выбору старшеклас-
сника, в обязательном порядке преподают-
ся в последние два года обучения в реаль-
ной школе и считаются вполне достаточ-
ными для ознакомления с гуманитарным 
знанием. 

Елиминация гуманитарных дисциплин 
в программе технических вузов Германии 
имеет определенный смысл, так как про-
фессиональное образование формирует 
очень высокую исполнительскую дисцип-
лину, дает необходимые навыки к труду и 
стоит при этом достаточно дешево, несмот-
ря на добротную дорогую оснащенность 
лабораторий высших технических универ-
ситетов. Без преувеличения можно сказать, 
что существующая система тестового конт-
роля знаний преимущественно в техничес-
ких учебных заведениях вполне сочетается 
с формированием практических навыков 
работника-исполнителя, что совершенно 
недостаточно для современного уровня ра-
звития производительных сил. Именно по-
этому уже в восьмидесятые годы возникает 
тенденция массового отказа от тестов, а си-
стема «вопрос – ответ» осталась лишь 
вспомогательным средством оценки зна-
ний. 

В большинстве вузов Запада нет сущес-
твенной разницы между зачетом и экзаме-
ном – по требованиям это один и тот же ко-
нтроль знаний, который оценивается по 
100-бальной системе. Разница только в том, 
что «зачетный» контроль может прово-
диться в письменной форме, а экзамен, в 
большинстве случаев, – в устной. «Неудов-
летворительная» оценка имеет две града-
ции: с правом пересдачи и без права пере-
сдачи. В последнем случае запрещено пе-
ресдавать экзамен или зачет, если студент 
был замечен при пользовании шпаргалкой, 
учебными пособиями или техническими 
средствами. Важно обратить внимание на 
нравственный контекст обучения будущего 
специалиста в Европе.  

Необходимо напомнить, что устные эк-
замены, которые были предпочтительной 
формой контроля в Украине и России в 60–
90-е годы прошлого столетия, ориентиро-
вались вовсе не на запоминание фактов, 
формул и дат, а на логику теорем, законов и 
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принципов с иллюстрирующими их приме-
рами и интерпретациями, которые, в свою 
очередь, требовали определенных обобще-
ний и понимания, а, следовательно, усвое-
ния материала на вербальном уровне. Это 
одна из причин, почему советская школа в 
те времена была одной из лучших в мире. А 
стоит ли нам сегодня полностью отказы-
ваться от устных экзаменов и заменять их 
письменными или тестами? Тем более, что 
персональные коммуникационные средства 
(от мобильных телефонов до мини-
компьютеров, которые приходят на смену 
старой и хорошо известной шпаргалке), не 
дают преподавателю возможности адекват-
но оценить знания студента. Устный экза-
мен, как диалог с глубоким опросом студе-
нта, позволяет сохранить когнитивно-
эмоциональную составляющую учебного 
процесса, стимулировать творческое начало 
и восстановить обратную связь в системе 
«студент – преподаватель». Кроме того, в 
подавляющем большинстве университетов 
на Западе отсутствуют привычные для нас 
экзаменационные вопросы, вместо них 
предлагаются изученные темы из про-
грамм, которые выступают основой для уг-
лубленного собеседования, проводимого на 
экзамене профессором совместно с ассис-
тентом. 

Не следует, однако, полагать, что уст-
ный экзамен является единственным крите-
рием высококачественного обучения. Зна-
чимость обучения зависит от ответа на во-
прос: что является целью образования? 

Ответ на этот вопрос зависит от установ-
ки общества по отношению к знанию и его 
социального предназначения. Если для вос-
точной системы конфуцианского типа обу-
чения целью выступает прежде всего процес-
сом общения Учителя с учеником, что необ-
ходимо для усвоения последним традицион-
ных ценностных начал, то для западной тра-
диции характерно видение цели образования 
в подготовке к сдаче экзамена. 

Если немного коснуться истории, то 
cовременное понимание экзамена имеет 
своим источником религиозно-богослов-
ский концепт образования как единственно 
возможной формы знания, которое способ-
ствует спасению души. Как метко заметил 
А. Тойнби, в течение восьми столетий уче-
ные умы средневековья очертили видение 
экзамена как модели будущей ответствен-
ности человека в день Страшного Суда [2, 
c. 736]. 

Экзамен был впервые применен в евро-
пейских университетах средневековья как 
светская форма оценки знаний будущих бо-
гословов. В отличие от монастырского об-
разования, которое осуществлялось в атмо-
сфере искусственно созданного «Града Бо-
жьего», студиозы в «Граде земном» значи-
тельно сильнее чувствовали искушения жи-
зни и требовали определенного внешнего 
контроля за результатами их обучения. А 
поскольку объектом тщательного изучения 
была религиозная догматика, которая осно-
вывалась преимущественно на толковании 
Библии, то любая ошибка в интерпретации 
воспринималась как признак сознательного 
преступного действия, направленного про-
тив самой церкви. Над головой ученика 
была постоянная угроза Страшного суда, 
поскольку следствием провала экзамена 
будут вечные адские муки. Экзамен был не 
только формой наказания за неортодокса-
льные взгляды, но и удобным инструмен-
том контроля знаний и контроля над разу-
мом, что в современном восприятии интер-
претируется как символ авторитарного об-
разования. 

Действительно, экзамен как средство 
контроля образовательного процесса, имеет 
авторитарную направленность, являясь 
следствием аристотелевского «интеллекту-
ализма», который основывается на бинар-
ном принципе «истинное-ложное», но при 
этом не учитывает моральные, духовные, 
социальные и другие факторы обучения. 
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Экзамен сводит знания к определенной 
информации, которую необходимо запом-
нить и передать в неискаженном виде, вос-
произвести ее как нечто неизменное. При 
этом от студента не требуется творческих 
усилий, достаточно лишь хорошей памяти. 

В течение последних столетий домини-
рует представление о том, что единствен-
ная законная цель знания – это практичес-
кое его использование в рамках отпущен-
ной человеку жизни. Символом ученого, 
стремящегося к воссозданию и обогащению 
знаний, был образ Фауста, который стре-
мился «знать все больше и больше о все 
меньшем и меньшем». Но герой Гете по-
дметил, что такой путь уменьшает практи-
ческую значимость научного знания как 
формы постижения мира человеком, стре-
мящегося вырваться из круга схоластичес-
кого процесса обучения. Своеобразной его 
альтернативой стала тестовая форма конт-
роля, которая, с одной стороны, создает ил-
люзию самостоятельности, независимости 
мышления, а с другой, – осуществляет объ-
ективную оценку знаний на основе ясных и 
понятных критериев.  

Последнему аргументу придается осо-
бое значение, поскольку оценивание ре-
зультатов кажется, на первый взгляд, объе-
ктивным, а на самом деле тестовая система 
сводится только к количественным показа-
телям, но не к качественным. В действите-
льности же, не учитываются такие качества 
и психологические особенности как креа-
тивность, оригинальность, мышления, то 
есть все то, что отличает личность учаще-
гося  от простого потребителя учебного 
процесса. 

Создание системы независимого тести-
рования, как условия приема в вузы в опре-
деленной степени носит вынужденный ха-
рактер в плане противодействия коррупции 
в системе высшего образования. Но, увы, 
таким способом задается алгоритм профан-
ного процесса обучения как накопления 

информации с целью достижения абсолют-
ной суммы знаний. 

Наиболее пригодными и оптимальными 
формами контроля знаний  в гуманитарных 
науках должны быть творческие курсовые 
работы, эссе, написание которых предусма-
тривает поиск новых методических подхо-
дов, обновленной тематики, новых крите-
риев оценки знаний и отношений между 
преподавателями и студентами. 

На взгляд автора, техническое обуче-
ние, которое присуще многим развитым 
странам, трудно назвать сегодня высшим 
образованием в широком смысле слова, оно 
скорее сводится к высшему профессиона-
льному обучению, ибо для высшего обра-
зования нужны совсем другие условия, це-
ли и методы. 

В свое время известный немецкий фи-
лософ М. Хайдеггер охарактеризовал 
«калькулятивний» тип технократического 
мышления, цель которого – преимущест-
венно технологическое освоение человеком 
мира, дающее возможность воссоздавать 
производство, делать сложные расчеты для 
новых машин или технологических проек-
тов, оперировать числами. Такое мышление 
стимулирует развитие технического про-
гресса, но не позволяет подумать человеку 
о смысле, результатах своей технической 
деятельности [3, c. 109]. 

В наших технических вузах, еще не по-
лностью перешедших на болонскую систе-
му обучения, отбор гуманитарных  дисцип-
лин и спецкурсов все еще оказывает поло-
жительное влияние на интеллектуальный 
уровень студентов.  

Пока мы еще не перешли на двенадца-
тилетнюю систему школьного обучения со-
гласно основам болонских принципов, ва-
жно отметить, что наша старая авторитар-
но-педагогическая система обучения имела 
свои преимущества по сравнению с тесто-
вой проверкой знаний. Казалось бы, что мы 
зря теряем время на семинары, коллоквиу-
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мы, на устные экзамены и зачеты, где на 
вербальном уровне студенты усваивают 
знания через понятийный и категориаль-
ный аппарат, но при этом формируется 
аналитическое мышление и практические 
навыки.  

Без преувеличения можно сказать, что 
именно это преимущество отличало наших 
студентов от большинства студентов запа-
дных вузов. О роли вербальных средств 
обучения и контроля как инструментов 
творческого усвоения знаний еще должны 
сказать свое слово психологи. В продолже-
ние этой мысли можно привести высказы-
вание Сократа про цель обучения, которой 
является не предмет (профессия), а умение 
мыслить. Нетрудно увидеть, что болонские 
принципы организации процесса обучения 
направлены на формирования некреативно-
го мышления, что может привести нас к по-
тере тех достижений, которыми сегодня 
еще может гордиться наша техническая 
мысль. 

Уменьшение количества практических 
и семинарских занятий за счет увеличения 
часов на самостоятельную работу студен-
тов в общем объеме учебной дисциплины 
является неравноценной заменой не только 
с точки зрения дидактики и учебно-
методического обеспечения, но и економи-
ки, финансирования. Именно поэтому мы 
сегодня наблюдаем устойчивую корреля-
цию и парадоксальную зависимость между 
уменьшением аудиторных занятий и увели-
чением количества студентов в учебных за-
ведениях, часто вопреки не только матери-
альным возможностям, но и здравому смы-
слу. Следствием всего этого является сни-
жение качества обучения и девальвация 
высшего образования. 

Но, с другой стороны, у нас живуче еще 
мнение, что самым лучшим в мире образо-
ванием в 50–80 годы прошлого столетия 
было в Советском Союзе, ибо таких техно-
логических успехов, какие были там, доби-

лись очень немногие страны. Между тем, 
возникает правомерный вопрос: откуда у 
нас после развала тоталитарного государст-
ва так много обездоленных и нищих людей, 
имеющих высшее образование? Если русс-
кая многонациональная культура и украин-
ская духовность, которая выдержала натиск 
многовековой унификации противостоит 
западно-технократической цивилизации, то 
откуда в наших государствах такое дикое 
расслоение общества, доминирование мен-
талитета личного обогащения, открытий 
цинизм по отношению ко всему духовному, 
что свидетельствует об усиливающихся те-
нденциях отчуждения индивида. На этот 
вопрос у нас нет сегодня вразумительного 
ответа. 

Технократическое образование было бы 
достаточным, если бы наши технические 
специалисты работали только с машинами, 
приборами, техникой, но большинству из 
них придется руководить коллективами – а 
тут явно технического образования недо-
статочно. Для этого нужны фундаменталь-
ные знания из базовых гуманитарных наук 
– философии, психологии,  педагогики, ос-
нов теории управления. 

Для формирования людей творческого, 
неотчужденного труда, которые способны 
продать конечный продукт своей деятель-
ности, а не только свою способность к тру-
ду, необходимо привлечение будущего 
специалиста к активному общению с твор-
ческими личностями – в аудитории, лабора-
тории, т.е. в процессе обучения и научно-
исследовательской деятельности, обеспече-
ние которых возможно только при условии 
открытого информационного доступа. Это 
означает освоение не только широкого спе-
ктра сетевых информатизационных услуг, 
но и обязательное, реальное (а не «читаю и 
перевожу со словарем») знание иностран-
ных языков, позволяющих расширить до-
ступ к медийным ресурсам образователь-
ной и научной инфраструктуры. В этом 
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случае речь, идет не о товарах массового 
потребления, которые формируют среднего 
индивида, а о тех высококачественных ус-
лугах, которые формируют личность. 

Уместно сказать, что только с помощью 
компонентов духовной культуры воспроиз-
водится и формируется то, что М. Хайдег-
гер назвал осмысливающим Разумом, кото-
рый только на первый взгляд непрактич-
ный, но благодаря ему создается действи-
тельно полноценная человеческая жизнь. 
Этот Разум смотрит намного дальше впе-
ред, осмысливая жизнь нации, своей семьи, 
земли, социальной и природной среды. Для 
его овладения важны усилия воли и чело-
веческого Духа, потому что «когда этот 
Дух умирает, то умирает общество и нация 
в целом» [3, c. 110]. 

Представляется, что одна из причин от-
чуждения человека от общества – это отчу-
жденность молодого человека от творчес-
кого освоения культуры и духовных ценно-
стей. Особенность существование такого 
феномена – в отсутствие полноценного об-
разования, (которое должно быть в боль-
шинстве случаем элитным), доступа к на-
циональным и мировым достояниям куль-
туры. Это актуально сегодня для Украины 
и России. 

Университетское классическое образо-
вание в Германии, в отличие от техничес-
ких университетов, как раз и выполняет та-
кой социальный заказ, который делает уни-
верситетское образование самым престиж-
ным для немцев. 

В классический университет нетрудно 
поступить абитуриенту, окончившего гим-
назию (с гуманитарной ориентации), проу-
чившегося 13 лет и имеющего аттестат не 
ниже среднего балла, определяемого уни-
верситетом. Существует больше проблем 
для поступающих на медицинские и юри-
дические специальности, где конкурс атте-
статов достаточно высокий; к тому же, в 
аттестате должны стоять отметки как ми-

нимум за два иностранных языка и латынь. 
Следует также обратить внимание на 

весьма существенную гуманитарную соста-
вляющую в классических университетах 
Германии, направленную на воспитание 
высокоморальной личности. Национальная 
самоидентификация, моральные убежде-
ния, внутрення свобода, моральная зре-
лость, – на протяжении двух последних 
столетий всегда находились в поле приста-
льного внимания немецких философов. 

Высококультурная и философская об-
разованность студенческой молодежи до-
стигается не только фундаментальностью 
преподавания социально-философских дис-
циплин, но и совсем другой системой отбо-
ра тематического материала. Широкая сис-
тема гуманитарных спецкурсов формирует 
у студента более широкий взгляд на социа-
льную проблематику и нацеливает его на 
комплексное усвоения знаний. В Германии 
невольно обращаешь внимание на высокий 
уровень философской, политической, пси-
хологической образованности нации, что 
отражается публицистической литературе, 
в журнальных статьях и разнообразных 
средствах массовой информации. В публи-
кациях находится место для философских, 
политологических понятий, категорий, 
обобщений, которые понятны для боль-
шинства населения. Это впечатляет.  

Однако, немецкая пресса последних лет 
заполнена довольно пессимистичными вы-
водами относительно путей преодоления 
образовательного кризисного состояния. Не 
лишне сказать, что при таких успехах в гу-
манитарном образовании, Германия в нача-
ле нового века была шокирована результа-
тами качества образования абитуриентов по 
тесту PISA (за школьный курс математики 
и понимания текстов родной речи). Среди 
всех европейских стран Германия заняла 21 
место (и это в той стране, где учителя по-
лучают самую высокую в мире зарплату – в 
два раза выше, чем в Англии). Россия и Ук-
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раина в этом реестре тоже не попали в пер-
вый десяток. 

Низкая успеваемость школьников объя-
сняется плохим преподаванием и усвоени-
ем ими знаний, размытостью оценок и 
представлением о том, что такое образова-
ние вообще. Школьников не заставляют от-
вечать на уроках, потому что они сами до-
лжны проявлять свою инициативу; по этой 
причине много тех, кто остается на второй 
год. Обучение в последних классах особен-
но напряженное, оно связано с постоянной 
передозировкой знаний, а это ведет к пас-
сивности школьников или к частым стрес-
совым ситуациям [4, c. 7]. 

Достаточно хорошо просматривается 
связь между образованием и политической 
конъюнктурой, программами политических 
партий, стремящихся к власти, которые тем 
не менее не торопятся менять систему об-
разования, поскольку неясно, к каким по-
следствиям это может привести. 

В гуманитарном образовании Германии 
есть еще одна особенность, которая не при-
суща ни посттоталитарному, ни авторитар-
ному государству – процессы воспитания и 
обучения разобщены между собой. Педагог 
не имеет права вести воспитательную рабо-
ту, вмешиваться в личную жизнь ученика. 
Такое положение регулируется законами и 
постановлениями Германии. Личность че-
ловека (ребенка) суверенна и неприкосно-
венна. На школьном собрании в старших 
классах учеников никогда не хвалят и не 
порицают, в исключительных случаях ро-
дителей могут вызвать в гимназию или 
школу и поставить перед нелицеприятным 
фактом. 

Школьники и студенты непосредствен-
но воспитываются родителями, а не госу-
дарственными учреждениями, так как педа-
гоги являются государственными служа-
щими, получающими зарплату от государс-
тва. 

К процессу воспитания могут быть 

привлечены семья, семейный психолог, па-
стор, но только не педагог как носитель 
знания и идеологии государства, какие бы 
политические формы оно не носило. Таким 
образом, образование сводится к процессу 
получения знаний, а не моральное воспита-
ние. В послевоенной Германии утвердился 
принцип: никто, а тем более, государствен-
ные и политические деятели, не являющие-
ся носителями общественной морали, не 
вправе навязывать свое мировоззрение дру-
гому человеку, не нарушая при этом его 
прав. Необходимо учить человека мыслить, 
чтобы он сам сознательно смог сделать 
свой выбор. 

Не всеми педагогами в Германии одно-
значно воспринимается отчужденность их 
от процесса воспитания, так как дети роди-
телям не доверяют, сверстники часто выс-
тупают их конкурентами, а ученику не с 
кем и посоветоваться. 

Корни отделении дидактики от воспи-
тания находятся в русле поиска путей пре-
одоления антитоталитарной идеологии в 
пятидесятые годы прошлого века как сред-
ства демократизации образовательного и 
культурного пространства в Западной Гер-
мании. В разработанной видными филосо-
фами, учеными, гуманистами программе 
преодоления нацистского прошлого значи-
тельное место отводится духу демократии, 
общечеловеческим ценностям, моральным 
отношениям, идеологии ненасилия, кото-
рые являются краеугольными камнями вос-
питания молодежи в демократическом об-
ществе. Красной нитью в программе про-
ходит идея о том, что ни государство, ни 
политики не являються носителями мора-
льных норм, а основы гуманизма заложены 
только в гражданском обществе. 

По правде говоря, такую модель воспи-
тания трудно представить как в Украине, 
так и в России. Наша славянская менталь-
ность никогда не позволит с этим согла-
ситься. Хотя, с другой стороны, нелегко 
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сказать, кто воспитывал наше поколение – 
государство, школа или семья? А если 
представить себе, что все вместе, то тогда 
становятся понятными наши довольно ту-
манные перспективы в формировании гра-
жданского общества и демократизации го-
сударства. 

Такой подход к пониманию гражданс-
кого общества как альтернативы государст-
ву и политике может быть исторически вы-
страданным только самой нацией. Таким 
событием для Германии стал международ-
ный суд над фашизмом, что привело к дей-
ствительно глубокому осмысление духов-
ной и моральной составляющей гражданс-
кое общество. Наши посттоталитарные го-
сударства смогли бы дойти до подобного 
осознания роли государства и политики в 
формировании мировоззрения молодых 
людей, осуществив суд над коммунизмом, 
чего не случилось в наших странах. К бо-
льшому сожалению, в Украине нет даже 
условий для создания гражданского общес-
тва, которое базируется на среднем классе 
и способно противостоять государственно-
му произволу. 

Немецкая нация осознает, что в миро-
вом обмене товаров, взаимопроникненни 
культур и духовных достижений уже зало-
жены основы космополитизма: твой Бог – 
из Израиля, демократия – из Греции, числа 
– от арабов, кофе – из Индии, нефть и газ – 
из России, отдых – из Турции, пицца – из 
Италии. Место немца на своей земле нахо-
дится не в мире товаров и услуг, а в осмыс-
лении собственной тысячелетней истории, 
в национальной культуре, в самоосознании 
себя частицей великой нации. 

В гуманитарном образовании немецких 
учебных заведений есть и свои методоло-
гические проблемы, решение которых сло-
жнее для немцев, нежели для других наций 
Европы. Немецкая система образования 
связана с собственным историческим про-
шлым, которое до сих пор травмирует на-

циональное сознание немцев. Эпоха нацио-
нал-социализма действует на них как кос-
мическая "черная дыра", которая втягивает 
в себя все многообразие немецкой истории. 
В учебных пособиях напрочь выброшены 
темные страницы ее прошлого. Создается 
впечатление, что их никогда в истории не 
существовало [5]. Все больше и больше 
среди гуманитариев звучат мнения о необ-
ходимости изучать немецкую историю в 
целом, комплексно, без лакун, поскольку 
каждая национальная культура может опи-
раться только на собственное прошлое, на-
циональные "архетипы", поражения и по-
беды, о которых необходимо говорить отк-
рыто. Умалчивание о них приводит к кол-
лективному неврозу. 

Какой же смысл философских дисцип-
лин, которые изучаются на старших курсах 
гимназий и в университетах Германии? 

Учебные гуманитарные программы на-
полнены курсами и спецкурсами по исто-
рии философии, культуры, истории поли-
тической мысли и мировых религий, про-
смотренных через сравнительный анализ 
различных социологических школ. Одни 
предметы являются обязательными, оста-
льные – факультативными или по выбору 
студентов. Различные курсы заканчиваются 
экзаменами, курсовыми с двумя письмен-
ными аналитическими работами. 

Даже поверхностный анализ содержа-
ния социально-политических дисциплин, 
которые преподаются в украинских вузах, 
свидетельствует о том, что в преподавании 
преимущественно имеет место космополи-
тический подход, направленный (в той или 
иной мере) на технократические модели 
общественного развития. Оторванность со-
держания гуманитарных знаний от нацио-
нальной почвы не только не воспроизводит 
связи национально-культурных традиций 
народов, а и в некоторой мере направлено 
на умаление их или на полный разрыв с эт-
но-социокультурными ценностями наций. 
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Социально-гуманитарные науки нужны 
не только для того, чтобы расширить кру-
гозор и научить человека мыслить, но и 
чтобы идентифицировать человека со своей 
нацией, научить его мыслить в лоне нацио-
нальных ценностей, дать молодому челове-
ку такие знания, которые помогут ему впи-
сать свою нацию в контекст мировой циви-
лизации. 

Нельзя не обратить внимания, что сего-
дня как в украинской, так и русской социа-
льно-философской литературе, а также в 
вузовских программах социально-
политических дисциплин (а заодно и в 
средствах массовой информации) отсутст-
вуют такие понятие как «цель», «смысл» и 
«качество жизни», а если они и имеют мес-
то, то они размыты и неопределенны. По-
нятие «качество жизни» отождествляется 
только с материальным потреблением, по-
лностью вытесняя любые другие ценности, 
а также духовные ориентиры личности. 

Бросается в глаза, что западное прагма-
тически-технократическое мышление за-
кладывает в украинской нации мировоззре-
нческий фундамент для поколений, кото-
рые ничего не будут видеть в мире, кроме 
технологически более совершенных теле-
фонов, машин, стереосистем, мощных ком-
пьютеров. И в этом будет трагедия наших 
народов. 
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