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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
НАУКИ
В статье рассматривается проблема трансформации базовых характеристик
функционирования современной науки. Автором используется параметрический подход.
Выделяются такие функциональные показатели как автономность, сложность,
пропорциональность в соотношении фундаментальных и прикладных исследований и др.
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По проблеме радикальных изменений, которые наблюдаются в
соотношении науки, технологии и общества в современном мире написано
огромное количество литературы. Это связано в первую очередь с
осознанием той кардинальной роли, которую начало играть знание в
обществах постиндустриального типа. Знание и наука стали решающими
факторами в разворачивании инновационного процесса в экономике и
социальной сфере, важнейшими условиями обеспечения престижа и мощи
государств на международной арене.
Несмотря на упомянутое обилие работ, можно, не совершая большой
ошибки, утверждать, что количество и острота проблем в данной сфере не
уменьшается, а возрастает, что в свою очередь актуализирует потребность
в расширении фронта исследовательской активности, поиске новых
подходов, совершенствовании теоретического инструментария.
Если взять связку «наука–технология–общество», то можно
выделить два вектора, в направлении которых разработчики ориентируют
свои усилия. Один из них имеет своей целью изучение
социально-экономической роли знания. В этом случае говорят, в частности, о
необходимости каталогизации существующих знаний, об устранении
имеющихся пробелов в информации, о процедурах формирования
социального заказа к науке и т. д. Данные разработки ведутся главным
образом в сфере социологии и экономики знаний. Второе (гораздо менее
развитое) направление сосредоточено на вопросе о том, какие изменения в
самой науке, в самой сфере производства знания возникают из-за
изменившегося места науки в социально-экономической среде.
Различным аспектам данного комплекса проблем посвящены
содержательные работы В. Г. Горохова, С. Г. Кара-Мурзы, Е. А. Мамчур,
А. Л. Никифорова, Б. И. Пружинина, А. И. Рокитова, А. С. Сидоренко,
С. П. Чернозуб, Б. Г. Юдина, А. В. Юркевича и др. При этом возникает
потребность в систематизации имеющихся разработок, в выработке
некоторого унифицированного теоретического аппарата, используемого
для представления проблем.
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Перспективным в этом плане является использование идеи
системных параметров – обобщенных характеристик науки и научной
деятельности, описывающих ее системные состояния. Это и есть цель
нашей работы, которая, оговоримся, не претендует на статус завершенного
исследования, а представляет скорее опыт в данной области.
Заметим, что попытки параметрического описания предпринимались
и в прошлом. Так, в 80-х годах ХХ столетия вышла обстоятельная работа
Б. А. Старостина «Параметры развития науки», где были выделены
характеристики объема науки, показатели внутренних пропорций,
состояния коммуникаций и др. Однако ее результаты не могут, безусловно,
рассматриваться как решения сегодняшних проблем, в частности, из-за
отсутствия рассмотрения того, как современная социальная интеграция
науки меняет ее внутреннее состояние.
Проанализируем поочередно некоторые обобщенные характеристики
науки, которые сегодня представляют наибольшую актуальность. И
первым в списке следует упомянуть параметр автономности.
Автор исходит из рассмотрения науки в качестве самоидентичной
системы, реализующей свои имманентные потенции. Такая установка есть
не просто выражением личного вкуса. Она имеет достаточно серьезные
доводы в свою пользу.
Автономность науки подразумевает ряд аспектов. С. Кара-Мурза
выделяет автономность параметра «объемность науки», который тесно связан
с вопросом о выделении расходов на эту отрасль деятельности. Обычно
расходы на науку определяются в виде относительной доли расходов на
хозяйство. Ее выделили в особую отрасль хозяйства – «Наука и научное
обслуживание», считая это благом. Далее производится сравнительная оценка
с показателями затрат в развитых странах мира и делается вывод о
достаточности или недостаточности расходов (2% от ВВП, 4% и т. д.). Но все
дело в том, и это справедливо подчеркивает исследователь, наука не может
быть сколь угодно малой (что происходит в силу обычного стремления
сэкономить). Она обладает некоторой абсолютной (не относительной!)
критической величиной, которая мало зависит от величины хозяйственного
тела. Имея науку в пределах необходимых для ее жизнеспособности,
масштабы хозяйства можно варьировать в очень широких пределах [1, 228].
Кстати, вопрос об определении такой абсолютной критической величины не
является неразрешимым.
Автономия науки по «объемному» показателю дополняется
функциональной автономией. Это касается того случая, когда наука
представляется в качестве функционального блока общественноэкономических систем или в качестве компонента различных связок, к
примеру, «наука–технология–производство».
Сегодня всестороннее использование интеллектуального и научнотехнического потенциала человечества в процессе социальноэкономических преобразований рассматривается как необходимая
предпосылка развития. Но так было не всегда. В течение столетий
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эволюция науки не была определяющим фактором создания
производственных технологий и основой планов социальных
преобразований. История изобретений и техники свидетельствует о том,
что практический опыт всегда опережал науку, оставляя ей
систематизирующие и объяснительные функции. Ярчайший тому пример –
паровая машина Уатта, принципы работы которой обосновались наукой
более ста лет. Составление календарей обходилось, как правило, без
решения проблем астрономии. Прививка в сельском хозяйстве
предшествовала селекции, а технология виноделия – пастеровскому
анализу брожения. Даже в начале ХХ ст. первые самолеты были созданы
на основе практических наблюдений за полетом птиц и планеров, хотя в то
время уже существовала теория Н. Жуковского.
Не то в настоящее время. Теперь кажется само собой разумеющимся,
что какая угодно отрасль прикладной деятельности опирается на
соответствующую ей теоретическую основу. Появилось даже утверждение,
что сейчас нет технических устройств, технологических процессов,
медицинских приемов, относительно которых было бы неизвестно, как они
действуют. Наука не только опережает технику, которая в большинстве
случаев становится внедрением ее достижений, а превращается в
важнейший фактор социально-культурного процесса.
Однако эта новая роль науки не только открывает перед
человечеством широкие возможности. Она порождает сложные проблемы.
Одна из них связана с тем, что появляется искушение полностью
отождествить науку с ее новыми функциями и всецело интегрировать в
систему реализации потребностей социально-экономического развития. Ее
очень часто начинают рассматривать исключительно как «научнотехнический потенциал», «непосредственную производительную силу» и
т. п. Этому способствуют и тенденции к прагматизации и
коммерциализации науки. Суть подобной точки зрения на предназначение
науки можно выразить с помощью определения «наука и технология для
развития». Предусматривается, что цель и стратегия исследовательской
деятельности задается главным образом пользователями. Наличие у науки
значимых собственных целей во внимание практически не принимается.
Предпочтение в таком случае отдается совокупности мер интенсивного
влияния на ход исследовательских работ с помощью планирования,
управления, координирования и контроля. Ценность же результатов
определяется почти исключительно на основе вклада в процесс
социально-экономических преобразований. По мнению сторонников формулы
«наука и технология для развития», такая организация привлекательна и тем,
что не позволяет исследователю быть человеком, который «удовлетворяет
свое любопытство за государственный счет». Именно в этих условиях и
возникает вопрос об обеспечении автономии науки.
Невозможно, конечно, оспаривать необходимость использования
науки для решения многочисленных проблем, которые стоят перед
человечеством. Однако организация исследовательской работы на основе
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тотального подчинения потребностям социального процесса является
ошибочной. Упомянутое подчинение имеет определенные границы.
Дело в том, что наука имеет отношение к проблемам разного
происхождения. С одной стороны, они порождены логикой развития
знания, а с другой – возникают вследствие изменяющихся условий
существования человечества. Сторонники принципа «наука и технология
для развития» прежде всего ориентируются на второй тип проблем и
игнорируют первый. При этом страдают фундаментальные исследования,
ограничиваются возможности выходить с инициативами, которые
зарождаются в недрах “чистой науки”. Следует признать, что инициатива,
импульсы активности исходят как от социально-культурной сферы, так и
от науки. И как следствие этого, с одной стороны, часть потребностей
социального развития не подкрепляется научными разработками, а с
другой – существуют неиспользованные результаты деятельности
исследователей («невостребованная наука»). Это обстоятельство
свидетельствует о частичной интеграции науки в контекст развития.
В свое время А. Пуанкаре размышлял о том, что физики приступают к
изучению того или другого явления не потому, что какая-нибудь неотложная
потребность материальной жизни сделала это изучение необходимым. И такое
отсутствие прагматических мотивов в конце концов оказывается благом для
человечества. Если бы ученые ХVII столетия забросили электричество по той
причине, что оно было только курьезом, лишенным всякого практического
интереса, то общество не имело бы в ХХ столетии ни телеграфа, ни
электрохимии, ни электротехники. Действительно, порой трудно предвидеть,
что потребуется для практики даже через десять–двадцать лет.
Таким
образом,
игнорирование
свойства
автономности
исследовательской деятельности и оценка невостребованного знания
однозначно негативно (что сегодня часто является «общим местом»)
принципиально ошибочно и ведет к серьезным деформациям.
Изменение параметра автономности науки самым непосредственным
образом сказывается на ее внутреннем строении. Иными словами, можно
вести речь о внутреннем параметре, который выражает структурную
оптимальность системы, что прежде всего затрагивает соотношение
фундаментального и прикладного знания. Недавно на страницах журнала
«Вопросы философии» развернулась бурная дискуссия по данной проблеме,
катализатором которой стала статья А. Л. Никифорова [3]. Основная идея
заключалась в том, что в современной науке фундаментальная часть все
более вытесняется прикладными исследованиями. По приблизительным
оценкам автора, более 90% работ, ведущихся в Российской академии наук,
являются прикладными. Причины и эмпирические формы проявления
данного феномена и анализируются в упомянутой статье. Среди них
указываются как внешние для науки факторы, так и внутренние причины.
Ведущим внешним обстоятельством считается осознание прикладной
ценности научного знания, что с неизбежностью приводит к подчинению
науки крупному капиталу и государству. Потребность в финансировании
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лабораторий и институтов, где работают представители фундаментальной
науки, сегодня требует огромных средств. С помощью грантов, субсидий и
прочее научные разработки переориентируются в сторону их прикладной
значимости. Ученый при этом становится лишь работником, производящим
знание-товар. Исследования более не направляются любознательностью, а
преимущественно прикладной ценностью. А. Л. Никифоров считает, что
даже исследования во области молекулярной генетики и космологии имеют
свой стимул благодаря связи с генной инженерией и ракетной техникой.
Знание, становясь основой технологии, имеет еще одно следствие –
постепенное вытеснение деятельности, направленной на открытие,
изобретательством.
Особым вопросом коммерческого характера является резкое
удорожание стоимости фундаментальных исследований. Работа по
реализации проекта «Геном человека» потребовала миллиардных затрат. В
рамках этого проекта России достались 3-я и 19-я хромосомы, но
финансирование работ было урезано, и реального участия в
секвенировании генов страна не принимала.
К числу внутренних факторов, ведущих к существенной
трансформации ученого как определенного социокультурного типа,
относятся растущие объемы и степень дифференциации знания. Обладая
обширной информацией по какому-либо узкому вопросу, современный
научный работник часто совершенно невежественен даже в смежных
областях, не говоря о широких сферах культуры. Классический тип
ученого заменяется, таким образом, типом специалиста. В статье
содержатся и спорные утверждения. Так, утверждается, что все сказанное
правомерно главным образом применительно к естествознанию, а
общественные науки в значительно меньшей степени подвержены
действию упомянутых факторов. С этим нельзя согласиться. Социальногуманитарные науки, примыкающие к общей культуре (философия,
эстетика, культурология и др.), оказываются в постсоветских странах не
менее пострадавшими. «Реформы» в образовании отбрасывают их на
обочину системы общественных ценностей. В то же время прикладные
дисциплины (имиджмейкерство, менеджмент и т. д.) пользуются спросом.
Не все участники дискуссии разделяют мнение А. Л. Никифорова,
считая его точку зрения сильным преувеличением. Так, Е. А. Мамчур
подчеркивает, что схема «технология – приложение науки, а наука –
источник технологических инноваций», с которой увязывается вывод о
коммерциализации и превращении знания в товар, не всегда
справедлива [2, 64]. Источником новаций часто выступает не наука, а
предшествующая технология. В качестве яркого примера приводятся
данные Э. Лейтона, который поведал о проекте «Хиндсайт». Перед
участниками последнего стояла задача определить, насколько являются
оправданными затраты на фундаментальные исследования при разработке
новых вооружений. Было проанализировано около 700 технологических
нововведений. Оказалось, что 91% из них имел своим источником
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предшествующие технологии и только 9% – достижения в сфере науки.
Однако, как отметил еще один участник дискуссии Б. И. Пружинин,
опасность для фундаментальных исследований в этом случае может
появится с неожиданной стороны [4, 71]. Общество может удовлетворять
свои потребности в инновациях преимущественно не за счет науки, а
используя предшествующую технологию. Это если учесть то
обстоятельство, что фундаментальные исследования стали слишком
дороги.
Можно
утверждать,
что
оптимальное
соотношение
фундаментального и прикладного знания сегодня нарушается.
Параметр сложности попал в поле зрения специалистов, изучавших
социологический срез в трансформации науки на постсоветском
пространстве. Речь шла о том, что российская наука еще со времен Петра І
строилась «сверху». Традиция была сохранена в советские времена, когда
политика в области науки рассматривалась как важнейшая часть
общегосударственного строительства. Ситуация коренным образом
изменилась в начале 90-х годов ХХ столетия: государство во многом
отказалось организовывать науку. Был сделан упор на активизацию
механизмов самоорганизации. Такую трактовку происходящего, на наш
взгляд, можно с определенными оговорками принять. При этом предметом
изучения стали те видоизменения, которые происходили с научными
коллективами разных уровней под воздействием упомянутого фактора.
Зафиксированные факты во много оказались для науковедов
обескураживающими.
Научные
сообщества
разных
уровней
видоизменялись не в сторону их западных аналогов. Были предложены
различные объяснения. Заслуживающая внимания версия заключалась в
том, чтобы рассматривать имеющиеся тенденции сквозь призму уровня
организации общества. Специалисты пришли к выводу о том, что расчет на
спонтанную энергию социума в данных конкретных условиях обернулся
активированием потенциала простейших форм общественной жизни со
всей их жесткой целесообразностью. И наука никакого исключения не
составляла. «Вот тут станет ясно, что все усилия по ее формированию,
начиная с 1990-х г., были направлены в сторону примитивизации» [6, 145].
Тем самым был включен механизм организационной деградации. Ученые в
своем поведении с необходимостью подчинялись логике опрощения,
вырабатывая соответствующие среде формы самоорганизации.
Скажем,
довольно
бурно
развиваются
у
нас
формы
«антрепренерской науки». Имеется в виду становление многочисленного
слоя приближенных к власти и бизнесу экспертов, аналитиков и
формирование соответствующих институтов, фондов, исследовательских
центров и пр. А. В. Юревич охарактеризовал, ссылаясь на Дж. Раветца,
данное антрепренерство как околонаучную деятельность, связанную с
решением любых исследовательских задач (обычно в короткие сроки и на
низком уровне), если это сулит материальные выгоды, нередко
предполагающую искажение результатов в угоду заказчику [7, 238].
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Наблюдается и резкое снижение значения такого параметра, который
может быть назван мотивационным. Научная работа как вид
институциональной социальной деятельности стремительно теряет свою
привлекательность в глазах общества. (Это не следует, безусловно, путать
с привлекательностью статусных званий академика, профессора, которые
не утрачивают свою ценность.) У А. И. Ракитова [5, 62] приводятся
сравнительные данные, которые весьма красноречиво свидетельствуют о
различии социальной значимости научной деятельности у американцев и
россиян. Опросы, проведенные в США, показали, что наиболее
престижными в глазах американцев являются общественно-политическая
деятельность и наука. Наука занимает второе место, значительно опережая
по привлекательности бизнес, оказавшийся лишь на шестом месте.
Иное положение дел наблюдается в России. По данным Московской
службы занятости (2006 г.), наука по своей привлекательности среди
жителей столицы оказалась лишь на девятом месте. Первые места в
рейтинге престижности занимают (по убывающей) такие виды
практической деятельности, как финансы и страхование, промышленность,
торговля, реклама, транспорт, здравоохранение, общественное питание,
строительство. Еще одним тревожным моментом являются и возрастные
отличия: привлекательной научную деятельность сочли 9% взрослых и
всего 5% представителей подрастающего поколения.
Подводя итоги, заметим, что сегодня специалистами зафиксированы
существенные изменения параметров, характеризующих системные
состояния современной науки. Происходит это главным образом под
воздействием факторов коммерциализации и адаптации к существующей
социально-экономической среде. При этом новые явления следует
расценить как деформирующие сущность научной деятельности и систему
научного знания. Существует острая потребность в надежных прогнозах
касательно развития упомянутых тенденций.
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РЕЗЮМЕ
М. М. Ведмедєв. Трансформація параметрів функціонування науки.
У статті розглянуто проблему трансформації базових характеристик
функціонування сучасної науки. Автор використовує параметричний підхід.
Виокремлено такі функціональні показники, як автономність, складність,
пропорційність у співвідношенні фундаментальних і прикладних досліджень
та ін.
Ключові слова: параметр, наука, автономність, складність,
фундаментальні і прикладні дослідження.
SUMMARY
M. M. Vedmedev. Transformation of Science Functioning Parameters.
The problem of transformation of modern science basic characteristics is
under consideration in the article. The parametric approach is used by author.
Such functional indexes as autonomy, complexity, proportionality in correlation
between applied and fundamental science and others are separated.
Key words: parameter, science, autonomy, complexity, fundamental and
applied science.
УДК 241.7 + 316.2
В. А. Цикин
Сумской государственный педагогический
университет им. А. С. Макаренко

ФИЛОСОФСКИЙ ДИСКУРС НАУКОЕМКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБЩЕСТВЕ РИСКА
В статье проведен анализ сущности наукоёмких технологий, их влияния на
человека и общество, раскрываются особенности дигитализационного общества и
сущность инжиниринга. При этом особый акцент сделан на раскрытие содержания
трансгуманизма в формировании постчеловека в условиях общества риска.
Ключевые слова: дискурс, постнеклассика, сверхтехнологии, трансгуманизм,
дигитализация, инжиниринг.

Современный
каскад
научно-технологических
революций,
охвативших ныне космофизику, молекулярную биологию, нанофизику,
нанохимию, наноинформатику, когнитивные науки, является основным
предметом постнеклассических исследований. Гигантски ускоряя гонку в
сфере наукоёмких технологий, названные революции будут до конца ХХІ
века определять горизонты научного мировоззрения. Именно поэтому
философский дискурс о нынешних изменениях социальной роли науки и
порождаемых ею технологий становится самым влиятельным дискурсом
нашего времени.
Под нарастающим прессингом этих революций наша планета (со
всей ее флорой и фауной) превращается в своеобразную «лабораторию». В
границах этой «лаборатории» творцы сверхтехнологий осуществляют все
более рискованные эксперименты над природными хранилищами
ресурсов – атомами, атомными ядрами, генами, молекулами жизни,
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биологическими клетками и др. В сообществе ученых такую
«лабораторную работу» в мире наноструктур, мире генов, геномов,
молекул жизни ДНК принято обозначать словом «инжиниринг». Чаще
всего словосочетание инжиниринг обозначает такие смыслы:

создание трансурановых химических элементов;

создание абсолютно новых веществ;

генно-инженерийное
редактирование
наследственной
информации, закодированной в генах живых организмов;

генетическое конструирование неприродных живых организмов;

создание новых форм организации творческой деятельности и т. п.
Суть инжиниринга состоит в том, чтобы получить такой социально
полезный продукт, какого невозможно добиться с помощью природных и
вполне
естественных
компонентов.
Революция
инжинирингов
сконцентрировала вокруг себя нанонауку, биологию, биофизику,
нейрологию, информатику, медицину, экологию, биоэтику, философию,
социологию, лингвистику, психологию и юриспруденцию. Сегодня она
охватила практически все сферы автоматизированного проектирования
наукоемкого будущего [5, 5].
В условиях революции сверхтехнологий наука выступает не только как
непосредственная производительная сила и самостоятельная отрасль
экономики, но и как особая сфера социогуманитарного творчества. А это
значит, что научная мысль, творчество, интеллектуальное усилие становятся
жизненно важными энергиями, сопричастными не только к преобразованию
физического и социального космоса, но и к преображению человеческой
биосоциальной, интеллектуально-духовной природы.
Человек, став творцом нано-био-гено-нейро-инфо-компьютерносетевых и других наукоемких технологий, приобрел реальную
возможность перестраивать биокосмос, социокосмос, свою собственную
биогенетическую природу как ему велит его разум, воображение,
мораль [4, 5]. Осознание грядущих последствий использования этой новой
«степени свободы» человека наполняет духовную атмосферу ХХI века.
Масштабные трансформации человеческого бытия были инициированы
дерзкими взломами столь грандиозных хранилищ энергетических,
вещественных и информационных ресурсов, как атом, атомное ядро, молекула
жизни (ДНК). Эти взломы имеют большое экзистенциальное значение.
Открыв человеку доступ не только к несметным запасам стратегических
ресурсов, но и к самым фундаментальным первоосновам мира живого, они
кардинально изменили историческую эволюцию не только социального
космоса, но и эволюцию планетарной жизни во всей ее тотальности.
Интеллектуалы, которые верят в науку как в надежного гаранта
человеческого бытия в стремительно изменяющемся мире, именуют себя
трансгуманистами.
Трансгуманизм
можно
определить
как
интеллектуальное
и
культурное
движение,
поддерживающее
использование новых наук и технологий для увеличения познавательных и
физических способностей человека. Философской основой трансгуманизма
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является отказ от так называемой субстанциональной парадигмы и переход
к функциональной парадигме, берущей начало в философии И. Канта и
продолженной неокантианцами в лице Э. Кассирера с его идеей замены
субстанциализма функционализмом. Само понятие «трансгуманизм»
предложил Д. Хаксли в 1957 г.
В методологическом плане позиция трансгуманизма фиксирует лишь
выход за освоенные стандарты представлений о человеке и человечности и
свидетельствует об историчности представлений о гуманизме:
– если для гуманистов важно, что человек может улучшить тот мир,
в котором он живет, через рациональное мышление, терпимость, свободу и
демократические
формы
общественного
устройства,
то
для
трансгуманистов важно, кем может стать человек;
– если для гуманизма вопрос о природе человека и его
несовершенстве оставался в стороне, то для трансгуманизма улучшение
человеческого организма становится целью;
– если гуманисты связывают изменение человека с социальными
программами и новациями, то трансгуманисты считают необходимым
использовать технологические методы для выхода за пределы
человеческого способа существования [3, 22].
В трансгуманистическом дискурсе убеждены, что человек, ставший
творцом сверхтехнологий, имеет полное право ради обеспечения
человечества стратегическими ресурсами по своей воле преображать всю
библейскую флору и фауну, беспредельно расширять экзистенциальные
границы человеческого бытия. Для приверженцев трансгуманизма нет
ничего аморального в том, что биотехнологии нашего времени используют
«Древо жизни» в качестве своеобразного «сырья» для «индустрии»,
перерабатывающей наследственную информацию, закодированную в генах
живых организмов и предопределяющую биологические качества
трансгенных животных, растений, микроорганизмов, молекул жизни
(ДНК). Недалеко то время, когда появятся фабрики по производству
биологических устройств.
Модернизируя наследственную информацию, зашитую в генах живых
организмов, творец сверхтехнологий без особенных моральных переживаний
превращает разнообразные биологические виды планеты в свой «домашний
скот». В ХХI веке тенденция трансгенизации живых организмов преобразует
флору и фауну земного шара в планетарную сеть биофабрик, биоферм,
биореакторов по производству полезностей. А это порождает осознание того,
что грядущая «генно-инженерийная модификация» нашей планеты способна
прервать эволюцию социального космоса.
В век взрывного прогресса сверхтехнологий экзистенциальные
границы человеческого бытия сместились в мегакосмос, наномир, мир
генов, мир молекул жизни – ДНК. Доминирующая в эпоху
сверхтехнологий мораль трансгуманизма с ее девизом – «все во имя
человека, все для блага его» – превратила в инструменты крайне
рискованных социальных действий гены, хромосомы, молекулы ДНК,
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стволовые клетки, даже утробы матерей теперь используются в качестве
«биофабрик», производящих «лекарственных младенцев» [7, 86].
В эпоху коренных преобразований фундаментальных первооснов
человеческой жизни все прежние метафизические представления о вечной
сущности человека, о божественной человеческой природе уступают место
трансгуманистическим
представлениям,
порождаемым
геномикой,
наномедициной, нанофармакологией и другими генно-инженерийными
науками о человеке. При всем огромном значении этих научных
представлений они пока не дают исчерпывающе полную картину
фундаментальных первооснов планетарной жизни. Их недостаточно для
предсказания возможных последствий, порождаемых современными
медико-биологическими вмешательствами в эти первоосновы. С помощью
все более могущественных сверхтехнологий они (далеко не без риска)
вторгаются в фундаментальные первоосновы планетарной жизни и
изменяют их по своему усмотрению.
А. Болонкин считает, что «в ближайшие два десятилетия появятся
средства, позволяющие переписывать перед смертью все информационное
содержание личности в чипы, и таким путем дать ей возможность
продолжить существование в «электронном облике». Такой «электронный
человек» не будет нуждаться в пище, воздухе, сможет приобрести любую
телесную оболочку, путешествовать в космосе со скоростью света» [2, 91].
Таким образом, взрывное развитие индустрии наукоемких технологий
способно кардинально изменить практику преобразования не только
фенотипа человека, но и его генотипа. В постиндустриальном социуме
рисков подобного рода практика преобразований хранилища наследственной
информации, закодированной в человеческих генах, осуществляемых в
утилитарно-прагматических целях, порождает сложнейший комплекс
экзистенциальных, этических, мировоззренческих проблем.
В
условиях
стремительно
развертывающейся
молекулярнобиологической революции, особенно после появления генно-инженерийных
наук о человеке, возникает реальная основа для симбиоза политики и наук о
наследственной информации, закодированной в человеческих генах [3, 20]. А
это порождает все более могущественные гуманотехнологии, то есть
технологии манипулирования биосоциальной человеческой природой. Такая
биовласть становится всеохватывающей тканью дискурсивных практик власти
постиндустриального социума [6, 177]. Это – могущественный инструмент
реальной практики создания и преображения необозримого мира трансгенных
живых существ. Именно такая биовласть превращает грандиозный «мир
природных организмов» в своеобразное хранилище ресурсов для
постиндустриального социума.
Используя гигантскую власть, осуществляемую с помощью
индустрии сверхтехнологий, человек способен не только измышлять, но и
практически осуществлять проекты тотальной деконструкции мира
живого. Проекты типа Нанотех, Наномед, Биотех, Генотех и др. – это
проекты всеобщей деконструкции человеческого бытия в полноте всех его
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измерений. Практика осуществления подобного рода проектов изменяет не
только мир социального бытия, но и природный мир живого. В ходе
модернизации этой практики все более глубоким преобразованиям
подвергаются биосоциальная природа человека, его телесность, иммунная
система, нейросистема, интеллект. Иным становится даже процесс
антропосоциогенеза. В итоге субъект действий, распоряжающийся все
более
могущественными
сверхтехнологиями
и
приобретающий
гигантскую власть над миром живого и миром социального бытия,
оказывается погруженным в мегасоциум непредсказуемых рисков,
опасностей, угроз [1, 30–36].
В ХХІ веке философов, футурологов, гуманитариев волнует власть
человека-творца сверхтехнологий над миром живого во всей его
тотальности. Парадоксально, но грядущая участь человеческого бытия
зависит не только от природы и генетических механизмов
наследственности, но и от того, какими знаниями о своем геноме будет
располагать человек и, конечно же, от его морально-этических качеств. От
того, как именно наш современник распорядится знаниями о своем геноме,
как он воспользуется открывшейся возможностью декодировать
человеческую ДНК, деконструировать ее с помощью все более
могущественных сверхтехнологий,
теперь существенно
зависит
надвигающееся наукоемкое будущее [4, 11].
Таким образом, взрывное развитие индустрии, производящей все
более
могущественные
нано-био-генно-нейро-компьютерно-сетевые
сверхтехнологии, способно кардинально изменить природу биополитики и
практику преобразования не только фенотипа человека, но и его генотипа
в постиндустриальном социуме рисков. Революция сверхтехнологий
отличается от НТР тем, что создает индустрию наукоемких технологий,
необходимых для преобразования в стратегический ресурс человечества не
только вещественно-энергетического мира, но и мира генногуманитарного, психического, интеллектуального, духовного [5, 30].
В условиях революции сверхтехнологий любая гуманитарная
информация (любое знание о психике, интеллекте, духовности человека),
если она закодирована в числах, становится дигитализированной
информацией (репрезентированной в числах). С помощью все более
мощной индустрии технологий дигитализации человечество превращает не
только обычную, но и наследственную информацию, закодированную в
генах, в свой важнейший производственный ресурс. Такую информацию
человек может обрабатывать технологически, то есть с помощью машин, и
использовать в любых целях.
Дигитализация любой информации – это способ отчуждения ее от
тех, кто ее когда-то добыл: это воля творца сверхтехнологий,
направляющая, управляющая, манипулирующая силами природы. Все, что
подчинено этой воле, превращается в объект технологофикации. Такой
объект функционирует по законам физических и социальных машин, а не
по законам становления живых, разумных и духовных существ. Все, что
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допускает технологофикацию (СМИ, сфера образования, сфера науки
и т. д.), может быть превращено в своеобразные «социальные машины».
Человек становится субъектом гигантской власти над миром неживой и
живой материи, осуществляемой с помощью все более высоких
сверхтехнологий [9, 114–115].
Революция сверхтехнологий, усилив роль «Числа» в культуре,
превращает социальный космос в единый планетарный информационный
социум. В таком обитании людей, многократно оплетенном информационнокомпьютерными сетями, числовое кодирование информации становится
доминирующим фактором. Благодаря дигитализации книга, музыка, кино,
живопись могут транслироваться с огромной скоростью в любую точку
планеты и на неограниченные расстояния. А это значит, что революция
сверхтехнологий позволяет осуществлять «информационные залпы»
гигантской мощности в адрес грядущих поколений, удаленных от нас во
времени на многие тысячелетия.
Практическая деятельность по осуществлению таких грандиозных
проектов, как «Проект тотальной информатизации планетарного социума»,
«Проект
дигитализации
генетической
информации»,
«Нанотехнологический проект», «Геном человека», открывает перед
человечеством безграничные возможности преобразования не только
материально-пространственной среды, но и медийной, информационногуманитарной среды обитания человека [5, 29].
Человечество, овладев такими возможностями, буквально рванулось
преобразовывать свою телесность, духовность и социальность. В этих
преобразованиях
задействованы
самые
разнообразные
высокие
технологии: нанотех, биотех, генотех, инфотех, психотех и другие
гуманотехнологии.
Сегодня
под
гуманитарными
технологиями
понимаются любые способы использования социокультурных факторов в
процессе организации человеческой деятельности. Нередко в категорию
таких способов включают методы использования самых разнообразных
сетей (начиная с генных и кончая социальными, конфессиональными,
политическими), концепцию социосинергетики, герменевтику [8, 35–36].
В контексте столь широкого обобщения анализируемого понятия
гуманитарная деятельность предстает как разрастающаяся ризома, как
информационно-технологическое
взаимодействие
гуманитарных
технологов с социальным космосом. Каждый участник такого
взаимодействия передает свой интеллектуальный багаж другим группам
участников не в виде книг или свода приобретенного знания, а в виде
соответствующего способа мышления. Сам же процесс передачи такого
багажа выглядит как процесс непосредственной коммуникации. Главными
потребителями гуманитарных технологий сегодня являются сфера
политики и сфера образования, являющиеся доминирующими факторами
социального развития.
Человек эпохи дигитализации самоосознает себя субъектом
глобальных действий, орудующим непрерывно совершенствуемой
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индустрией наукоемких технологий. Для него фундаментальная наука,
которая не допускает преобразования добытых ею знаний в наукоемкие
технологии, не имеет потребительской ценности и потому не может
рассчитывать на поддержку со стороны общества глобальной рыночной
экономики. Таким образом, мировоззренческая перспектива такого
технологизма навязана науке не философией трансгуманизма, а
всевластным глобальным рынком технологий и услуг. Философия
трансгуманизма
является
не
более
чем
отражением
этой
мировоззренческой перспективы [3, 22–23].
Гуманитарии ХХI века акцентируют внимание на том, что мир
реалий, возникающих в контексте «технократического дискурса»,
вырвался из под его власти и превратился в демоническую силу.
Оказавшись в таком демонизированном мире, человек утратил
уверенность в том, что он знает, как жить, чувствовать, мыслить,
действовать в мире самоорганизующихся систем, как укрощать этот мир,
как отстаивать в нем свободу своей субъективности [4, 13]. Свобода для
человека превратилась в неразрешимую проблему. И такой она становится
потому, что в эпоху революции сверхтехнологий все формы человеческой
активности: наука, искусство, религия и др. становятся политикой.
Все эти реалии нашего времени свидетельствуют о стремительном
нарастании
нестабильности,
рискованности,
негарантированности
человеческого бытия в мире. В связи с этим гуманитарии ставят вопросы:
– Можем ли мы смириться с участью заложников «глобального
общества рисков»?
– Существует ли единая для всех система моральных координат?
– Неотвратима ли технологическая сингулярность?
Таким образом, перед планетерной цивилизацией стоит вопрос:
способна
ли
революция
сверхтехнологий
спасти
наше
«глобализирующееся общество рисков»?
Революция наукоёмких технологий не обещает окончательных
ответов
на
извечные
метафизические
проблемы.
Главная
мировоззренческая ценность этой революции состоит в том, что она
приводит нас к плюралистическому взгляду на мир: мир предстает как
театр непрерывной борьбы между естественными и социальными
стихиями,
между
антагонистическими
«логосами»,
между
конкурирующими архетипами. Позволяя человеку все более властно
вторгаться в таинственнейшие основания естественного, психического и
социального бытия, индустрия сверхтехнологий возбуждает в нем не
эйфорию, а порой мировоззренческое разочарование, тревогу с
неотвратимой угрозой технологической сингулярности [4, 8].
Вступление планетарной цивилизации в новый этап научнотехнологической революции связан с двумя мировоззренческими
поворотами. Первый – это перерастание НТР в революцию наукоёмких
технологий. Второй – переход от сциентизма Модерна к технологизму
Постмодерна. Названные мировоззренческие повороты изменили
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нововременной дискурс о гуманизме. Среди его участников все чаще
раздаются голоса, предупреждающие нас, что нет никак гарантий того, что
такие проекты, как проект «Геном человека», Нанотех, Биотех, проект
Искусственного Суперинтеллекта не постигнет та же участь, которая
постигла великий проект Модерна. Учитывая все это, нетрудно понять,
почему мы сегодня воспринимаем надвигающееся на нас наукоемкое
будущее не с восклицательным знаком, а с огромным знаком вопроса.
Таким образом, развитие земной цивилизации будет определяться
успехами четырех мегатехнологий, которые быстрыми темпами
развиваются в последнее время. Это нанотехнологии, биотехнологии,
информационные технологии и когнитивные технологии. Они
конвергируют друг к другу и взаимодополняют. Они способны создать
исключительно мощные средства для решения экологических и других
глобальных проблем нашей планетарной цивилизации.
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РЕЗЮМЕ
В. О. Цикін. Філософський дискурс наукоємних технологій в
суспільстві ризику.
У статті проведений аналіз сутності наукоємних технологій, їх
впливу на людину та суспільство, розкриваються особливості дігілі
особенности дигитализационного общества и сущность инжиниринга
При цьому особливий акцент зроблено на розкритті змісту
трансгуманізму у формуванні постлюдини в умовах суспільства ризику.
Ключові
слова:
дискурс,
постнекласика,
надтехнології,
трансгуманізм, дігіталізація, інжиніринг.
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SUMMARY
V. O. Tsykin. Philosophical Discourse of High Technologies in the Risk
Society.
In the article the analysis is carried out of the essence of high
technologies, their influence on the person and society. Thus a special accent is
made on disclosing the content of transhumanism in formation of the postperson
in the conditions of a risk society.
Key words: discourse, postnonclassic, supertechnologies, transhumanism,
digitalization, engineering.
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СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ДІАПАЗОН
ПАРАДИГМАЛЬНОЇ НАУКИ
Парадигмальність розуміється як сутнісна характеристика сучасної науки.
Аналізується специфіка і функціональний діапазон парадигмальної науки, зв'язок
парадигми і цінностей. Розглядаються можливості і обмеження науки і наукової
діяльності, які пов’язані з функціонуванням парадигми на різних рівнях буття науки.
Ключові слова: парадигма, парадигмальна наука, функції парадигм.

Актуальність теми полягає у тому, що сучасна наука набула певних
специфічних характеристик свого структурування і функціонування, які
поки що залишаються не тільки не вивченими, але й цілком не
усвідомленими у філософській думці. Ці особливості ми пов’язуємо з
функціонуванням у науці такого феномена, як «парадигма». Саме
парадигма обумовлює, на наш погляд, таку специфічну ознаку сучасної
науки, як парадигмальність і дає право говорити про такий об’єкт
дослідження, як парадигмальна наука.
Однією з проблем парадигмальної науки є таке. Реалії
парадигмальної науки такі, що чи вільно, чи мимоволі, чи свідомо, чи
несвідомо, чи добровільно, чи примусово вона продукує принцип: «Істини
парадигми вище, ніж об’єктивна істина». Ця обставина стає однією з
головних підстав аксіологічної критики парадигмальної науки, що і
становитиме завдання даного дослідження.
Саму критику ми розуміємо як метод, який дозволяє виявляти
закони, специфіку, можливості й обмеження наукового пізнання і
діяльності науки в цілому як соціокультурного інституту.
Підставою говорити саме про аксіологічну критику парадигмальної
науки ми вважаємо одне з положень теорії цінностей, а саме: будь-яка
ідеологія є нічим іншим, як теоретичним обґрунтуванням системи
цінностей. Існує такий багатовимірний феномен, як «наукова ідеологія»,
без якого немає науки. Це дуже широке поняття. Воно містить практично
всі аспекти буття науки – від надання паритету певним теоріям, фактам,
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методам, підходам, принципам, ідеям до обґрунтування пріоритетності
певних напрямів розвитку науки, незаперечності певних істин і
світоглядних констант. Існують також й інші підстави для аксіологічної
критики парадигмальної науки, про які ми вже говорили раніше у своїх
працях з цієї теми [5].
Щодо структури парадигмальної науки, то, на наш погляд, вона
достатньо зрозуміла. Це структура зрілої науки. Вона містить:
 об’єкт і суб’єкт наукової діяльності;
 саму наукову діяльність в її антропологічному, гносеологічному,
методологічному, соціокультурному та інших вимірах;
 внутрішні інститути науки (міністерства, ВАК, НДІ, ВНЗ,
фонди тощо);
 систему освіти в єдності її концептуальних, інформаційних,
організаційних, інституціональних аспектів.
Проблема полягає не в описі структури зрілої науки і зв’язків її
елементів (це вже давно й успішно зроблено до нас), а у виявленні
принципу, який об’єднує структуру. На нашу думку, зріла наука як
структура об’єднана принципом парадигми, що забезпечує їй цілісність,
однорідність, функціональність і задає напрямок руху. Цей об’єднуючий
структуру принцип виявляє сутнісну характеристику зрілої науки –
парадигмальність.
Відзначимо, що, коли ми говоримо про науку, ми маємо на увазі не
тільки її структуру, але й рівні її буття: робота вченого над конкретною
дослідницькою задачею, дисциплінарна галузь, дисципліна і наука як
соціокультурний інститут. На кожному з цих рівнів парадигма має свою
специфіку. На наш погляд, проблеми з проясненням змісту понять
«парадигма» і «нормальна наука» у Т. Куна виникли через недостатню
увагу до питання про рівні буття науки. Це призвело, з одного боку, до
відсутності аналізу того, як парадигма працює на кожному з цих рівнів, з
другого боку, до спроб увести уточнюючі поняття «мікрореволюція» і
«дисциплінарна матриця».
Для того щоб проаналізувати специфіку і функціональний діапазон
парадигмальної науки, доцільно розібратися у тому, які обмеження
накладає на науку і наукове дослідження парадигма, а також, які
можливості вона дає для розвитку науки.
Парадигма насамперед спирається на чітке усвідомлення теорії,
методу, прийнятих способів аргументації тощо. Тобто парадигма завжди
повинна мати концептуальну ясність власних основ, навколо яких
будується теоретична й емпірична дослідницька діяльність. Водночас
доречно згадати цікаве уточнення Т. Куна до поняття «парадигма» –
«дисциплінарна матриця». Крізь цю матрицю, як крізь призму, учений
сприймає світ, і по-іншому розвиток пізнання не відбувається.
Парадигма неможлива без чітко визначеної точки зору, концепції чи
теорії, навколо якої будується наукове дослідження. Вона легітимізує певні
методи, поняття, факти, дослідницькі підходи і принципи, а також стає
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підставою для проведення демаркації між науковим і ненауковим знанням.
Парадигма має яскраво виражений праксіологічний і прагматичний
аспекти. Перший стосується кола питань «що і як вивчати?», другий –
питань «навіщо, з якою метою?».
Обмеження, які накладає на дослідження парадигма, мають й
антропологічні підстави – відбирати те, що заслуговує на увагу, учений
буде виходячи з тієї парадигми, яку він поділяє, чи з тієї парадигми, яку
поділяє наукове співтовариство. Так відбувається тому, що інтелект за суто
психологічними причинами працює тільки в межах сформованих структур
і завжди стає дуже прив’язаним до них. У першому випадку парадигма –
предмет віри вченого, у другому, можливо, – результат компромісу, який
може бути наслідком або конформізму, або відсутності власного бачення
проблеми, коли в існуючу парадигму хоча і «важко віриться», але все-таки
краще, ніж нічого.
У різних парадигмах дійсно, як про це говорили Т. Кун і
П. Фойєрабенд, інваріантість значення понять дуже сумнівна і саме
контекст створює поняття. Формування контексту має потребу в деяких
конвенціях. Але якби несумірності понять і концепцій не було, то не було
б необхідності в конвенціях, тому що конвенції виникають тільки тоді,
коли виникають розбіжності. Конвенція – це не пошук інваріантності, це
пошук згоди. Проте установлення конвенціональної згоди можливе тільки
в тому випадку, якщо ідеї вчених не є абсолютно несумісними теоретично
(не конституюють «іншу реальність», не випливають з іншої картини світу,
з іншою онтологією і розумінням можливого і неможливого).
У парадигмальній науці існує також проблема мови і тісно пов’язана
з нею проблема концептуалізації. Це теж багато в чому є не лише
гносеологічними, а й антропологічними обмеженнями пізнання. Вони
пов’язані з тим, що вчені все-таки мають (формально, а не концептуально)
говорити однією мовою. Але їм не завжди вдається домовитися про зміст
понять і перебороти те, що Р. Рорті називав «непоправно пізнаним» [4, 51].
Замкнутість парадигмальних мов можна розглядати як наслідок
концептуальної, теоретичної замкнутості не тільки парадигми, але й
певного типу раціональності, певного типу мислення, певного способу
наукового пізнання, тобто як наслідок неможливості реального, а не
декларованого «плюралізму парадигм».
Парадигми дійсно змінюють одна іншу. Однак нова парадигма має
шанси на успіх тільки у двох випадках: або через появу критичної
кількості аномалій, що не вписуються в жодні існуючі пояснення (а це в
науці за всю історію її існування було вкрай рідко, що й змусило Куна
відступати до «мікрореволюцій»), або у тому випадку, якщо нова
парадигма підтримується авторитарно, тоді вона має великі шанси на
успіх, оскільки активно впроваджується через систему освіти, наукові
публікації, авторитет наукових співтовариств. По суті, парадигма – це
завзята і наполеглива спроба нав’язати природі і соціальній реальності ті
концептуальні межі, які дає професійна освіта.
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Добре розроблена парадигма має дуже широкий набір базових
конструктів, методів, фактів, підходів, комбінуючи які можна пояснити
все, що вимагає пояснення. Це сформована «наукова ідеологія», і вона тим
більш сильна, чим менше виникає суперечностей на різних рівнях буття
науки, а отже і на рівнях буття парадигми. У цьому випадку парадигма
успішно заповнює принципову неповноту і невизначеність інформації, які
завжди виникають під час вивчення складного комплексного об’єкта.
Таким чином, Т. Кун уважав парадигму не тільки сукупністю теорій, але й
системою цінностей (в основному епістемологічного характеру, як набір
зразків розв’язання задач), а наукове співтовариство – консенсусом на
основі парадигми.
Вищий рівень буття парадигми може бути непомітним «знизу», але
він існує. Водночас, не розуміючи змісту більш загальної парадигми,
можна помітити далеко не всі обмеження, що накладаються парадигмою
на дисциплінарну галузь чи конкретне наукове дослідження. Парадигма
має колективну природу, і ця обставина зумовлює її зміст набагато більше,
ніж індивідуальне відкриття.
Парадигма є універсальним регулятором як наукової діяльності, так і
всіх інститутів науки, самої науки як інституту. Вона завжди прагматична.
Прагматизм парадигми задається пізнавальними задачами, але не тільки.
Значною мірою він задається зв’язком науки з іншими соцікультурними
інститутами, що досягає свого апогею в тотальній комерціалізації сучасної
науки. Праксіологічний і прагматичний аспекти парадигми об’єднані її
функціональним призначенням. Однак функції парадигми не можуть бути
зведеними до функцій елементів, які її утворюють.
Функція парадигми – направляти дослідження і розвиток науки
взагалі по певному шляху, виконуючи роль «затисків», як висловився Л.
Вітгенштайн. Парадигма потрібна для досягнення чітко поставленої мети,
для дії, для руху вперед. Її основні функції – заборонна і проективна.
Заборонна функція не завжди корисна, але вона неминуча як чинник, що
забезпечує цілісність та єдність знанню. Щодо проективної функції
парадигми, то вона діє як потужний каталізатор руху науки, правда, у
визначеному, чітко обраному напрямку. У межах парадигми стає
можливим стабілізувати сьогодення, планувати майбутнє, а іноді – і
переглядати минуле (і не тільки в гуманітарних науках).
Відтоді, як наука стала потужним соціокультурним інститутом та
основним засобом перетворення дійсності, інші соціокультурні інститути
вже не можуть дозволити їй розвиватися сама по собі, не координуючи і не
направляючи цей розвиток, не використовуючи її авторитет у своїх цілях.
Тому культура в цілому й окремі соціокультурні інститути зокрема
впливають як на функціонування науки як інституту, так і на сам процес
наукового пізнання. Проте вони мали необхідність в інструменті впливу,
який не був би зовсім далекий від науки, функції цього інструменту стала
виконувати парадигма. Крім того, що парадигма найвищого рівня задає
напрямок розвитку науки в цілому, вона має можливість регулювати типи
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раціональності, ідеали і норми наукового дослідження, актуальність
конкретної проблеми, застосування певного методу, виділення того чи
іншого об'єкта дослідження.
Парадигма має свої правила, про які ми вже говорили вище.
Відзначимо тільки таку обставину. Якщо зміст парадигми може
змінюватися, то її структура завжди залишається незмінною. Вона
складається з елементів різних рівнів, нерозривно пов’язаних між собою.
Цікавою є думка В. С. Стьопіна про те, що існують глибинні
підстави наукового пошуку (до них він відносить ідеали і норми наукового
дослідження) і знання, що з них виростають. Дозволимо уточнити, як ми
це розуміємо. До глибинних підстав наукового пошуку ми відносимо
метафізичні, онтологічні, гносеологічні, епістемологічні, методологічні,
антропологічні, соціокультурні та аксіологічні умови існування і
функціонування як науки, так і наукової діяльності. Ці самі фактори ми
вважаємо найбільш глибинним рівнем, на якому будується парадигма.
Тому ми розглядаємо їх як основні, фундаментальні елементи парадигми, з
яких виростають інші – закони, специфіка, можливості й обмеження
наукового пізнання, до яких у тому числі можна віднести й ідеали і норми
наукового дослідження, які розглядає В. С. Стьопін [6, 40–41].
Із взаємодії цих двох рівнів виростає третій – результат (знання),
який ми розуміємо як теоретичний, практичний і емпіричний базис
функціонування науки. Єдине, що не виростає і не випливає із цих трьох
рівнів буття наукового пізнання і буття парадигми, так це незаперечна й
абсолютна істина. Істина, звичайно, інваріантна. Але науку, культуру і
свідомість її суб’єктів парадигмовано. Тому істину, як це не
парадоксально, наука обирає залежно від парадигми, а парадигму –
залежно від цілей, завдань та ідеології як науки, так і культури, тобто
зрештою, залежно від цінностей.
Відзначимо, що парадигмальна
наука, на відміну від
допарадигмальної, неінституціалізованої діяльності одинаків (яка не дуже
впливала на світогляд епохи і хід історії), ніколи не займалася «чистим»
пізнанням. За ним завжди стояв інтерес певних соціальних груп. Хоча самі
вчені, звичайно, цілком можуть бути безкорисливими у своїх пошуках
істини, проте парадигмальна наука – це не діяльність одинаків, а робота
соціального інституту.
Т. Кун інтуїтивно відчував, що саме у феномені «нормальної науки»
приховується таємниця парадигми, а тому вважав «нормальну науку»
найцікавішим об’єктом пізнання, який, утім так і залишився поза межами
його дослідження. Він говорив про те, що відмовитися від однієї
парадигми – означає одночасно прийняти іншу [1, 113], і про те, що
відмовлення від якої-небудь парадигми без одночасної заміни її іншою
означає відмовлення від науки взагалі.
І. Лакатош також розумів, що наука розвивається нестихійно, що її
розвиток керується, але не парадигмою, як уважав Т. Кун, а
дослідницькими програмами, функції яких – передбачати не тільки раніше
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не відомі факти, але й нові допоміжні теорії. У цьому він убачав
евристичну силу зрілої науки. На наш погляд, усе, про що говорить І.
Лакатош, Т. Кун неодноразово відзначав як ознаки і прояви парадигми,
його розуміння парадигми набагато ширше, ніж лакатошівські
«дослідницькі програми». Однак варто визнати, що І. Лакатош був більш
методичний і послідовний у викладенні своєї точки зору щодо
дослідницьких програм, ніж Т. Кун щодо парадигми.
Наука – це колективна дія, і вона підкоряється колективним законам
так само, як їм підкоряються вчені і наукові співтовариства. Крім того,
зріла наука – це суспільний інститут, якій підкоряється законам
суспільства, а також важлива сфера державних інтересів. Можна,
звичайно, згадати таких одинаків, як Г. Шліман. Але він був не просто поза
парадигмою, а й поза наукою взагалі. Він навіть не був ученим, і ніхто в
науковому світі не приймав усерйоз ані його досліджень, ані його
аргументації. Проте це не завадило йому знайти Трою. Але це відкриття –
один з винятків, які існують у будь-якій сфері життєдіяльності природи,
суспільства, людини тільки для того, щоб підтверджувати правило.
Здається, що з поняттям «парадигма» відбувся дуже дивний
випадок – з одного боку, воно використовується дуже широко, з другого –
його зміст стає розмитим майже до повного зникнення. Можна сказати, що
кунівського розуміння парадигми сьогодні просто не існує. Але не існує і
жодного іншого розуміння цього феномена. Залишилося тільки слово й
інтуїтивне відчуття того, що він приховує великий зміст і великі
пізнавальні можливості.
Тепер під поняттям «парадигма» найчастіше мається на увазі якенебудь одне з визначень Т. Куна (а їх у нього було двадцять вісім, причому
одні часто суперечили іншим). Кожне з них сьогодні чомусь набуває
самостійного статусу і повноцінності, тоді як у самого Т. Куна вони явно
самостійного статусу не мали. Це обставина тільки віддаляє нас від
розуміння такого складного феномена, як «парадигма», а отже, і від
з’ясування сутності і специфіки функціонування сучасної науки.
Парадигма і цінності тісно пов’язані між собою у функціональному
відношенні. І те, і інше – регулятор, фактор, що детермінує зміст, способи,
напрями і мету дій. Парадигмальна наука – це найвищою мірою
детермінована діяльність. Але детермінована не просто правилами, тому
що набір правил – це ще не парадигма. Доцільно навести одне дуже
загадкове висловлення Т. Куна: «Я зволів увести у якості джерела згоди
між традиціями нормального дослідження принцип загальноприйнятої
парадигми, а не загальноприйнятих правил, допущень і точок зору.
Правила, як я думаю, випливають з парадигм, але парадигми самі можуть
керувати дослідженням навіть під час відсутності правил» [1, 72]
(курсив наш. – М.С.).
Далі Т. Кун відзначає: «Відшукувати правила – заняття більш важке,
воно приносить менш задоволення, чим виявлення парадигми» [1, 74] Дійсно,
парадигма (точніше її зміст) є майже завжди очевидною з моменту її визнання
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науковим співтовариством. Але ж правила парадигми чи правила, згідно з
якими встановлюється парадигма і за рахунок яких вона має змогу керувати і
діяльністю вченого, і науковою діяльністю, і наукою як соціокультурним
інститутом у цілому, є далеко не очевидними. Т. Кун розумів наявність цієї
проблеми, але не зміг її розв’язати. Ця проблема не розв’язана і дотепер. Вона
непомітно зникла в результаті розмивання значення поняття «парадигма» і
зведення його змісту до елементів, що її утворюють. Оскільки немає поняття,
то немає ані об’єкта дослідження, ані проблеми.
Загадка парадигми і вивчення закономірностей функціонування
парадигмальної науки, на наш погляд, можуть дати ключ до вирішення ще
однієї задачі, яку поставив Т. Кун. Ця задача озвучена їм так: «Ми повинні
пояснити, чому наука – наш самий безперечний приклад повноцінного
пізнання – розвивається так, а не інакше, і насамперед ми повинні
з'ясувати, як це фактично відбувається. На подив мало ми ще знаємо про
те, як відповідати на це питання» [2, 546].
Говорячи про те, що парадигма – це регулятор, ми завжди пам’ятаємо,
що регулювати можна по-різному: прискорювати чи сповільнювати рух,
змінювати напрям, зупиняти чи ініціювати рух різними способами тощо.
Парадигмальна наука має власну логіку. Але при цьому вона продовжує
залишатися системою, що саморозвивається, і найчастіше парадигма є
каталізатором цього розвитку, а не обмеженням. Важливо те, на які цілі
спрямований цей розвиток, якими ідеалами і нормами він регулюється. Тобто
які внутрішні цінності науки і у взаємодії з якими цінностями і цілями
культури утворюють цей універсальний регулятор – парадигму.
Отже, відзначимо деякі положення як висновки:
1. Зріла наука як структура об’єднана принципом парадигми, який
визначає її основну сутнісну і функціональну характеристику –
парадигмальність.
2. Для розуміння специфіки парадигмальної науки необхідно
враховувати ті можливості й обмеження, що визначені прийнятою в науці
парадигмою.
3. Важливим є розуміння того факту, що існують різні рівні буття
науки і відповідно різні рівні функціонування парадигми.
4. Структура парадигми постійна, а зміст може змінюватися. Найбільш
глибинний рівень парадигми, як і науки взагалі, – це метафізичні,
онтологічні, гносеологічні, методологічні та інші основи. З них випливають
закони, специфіка, можливості й обмеження наукового пізнання, до яких у
тому числі можна віднести ідеали і норми наукового дослідження. Третій
рівень парадигми – результат, знання, під яким ми розуміємо теоретичний,
практичний, методологічний і фактичний арсенал науки.
5. Парадигма – це універсальний регулятор як наукової діяльності,
так і всіх інститутів науки, самої науки як інституту. Функції парадигми не
можуть бути зведеними до функцій її складових будь-якого рівня.
6. Парадигмальною наука стає не тоді, коли в науці, нарешті,
досягнута єдність поглядів, а тоді, коли наука створюється як
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соціокультурний інститут, тісно пов’язаний з іншими інститутами, коли
наука посідає чітко визначене місце у структурі суспільного буття,
виробництва, ідеології.
7. Наука зближується з одними соціокультурними інститутами
(освіта, влада, економіка, ідеологія та ін.) і дистанціюється від інших
(мистецтво, література, релігія тощо). Але її автономне від культури й
інших соціокультурних інститутів існування вже стає неможливим, хоча
наука продовжує стверджувати свою автономію і свободу наукового
пошуку.
Наука
міцно
включається
в
загальнокультурний,
загальнодержавний, ідеологічний процес.
8. Парадигми направляють розвиток науки в те річище, в яке
необхідно. Вони транслюють інформацію від імені науки – ту, яку
необхідно; вони соціалізують майбутніх суб’єктів наукової діяльності
через освіту, авторитетні думки, прийняті моделі і напрями наукового
пошуку так, як необхідно; вони зберігають тип раціональності, який є
необхідним. Суб’єкти наукової діяльності можуть не помічати свого
перебування і дії всередині парадигми. Однак ця обставина, проте, не
знищує факту регуляції дослідження парадигмою.
Парадигмальна наука – це найвищою мірою детермінована
діяльність. Парадигма і цінності тісно пов’язані між собою у
функціональному відношенні, виконуючи роль регулятора розвитку як
наукового пізнання, так і науки як соціокультурного інституту. Тому
подальше вивчення проблем парадигмальної науки і специфіки її
функціонування в сучасному суспільстві ми пов’язуємо з її аксіологічним
аналізом. Оскільки існують досить складні взаємозв’язки між теорією і
практикою, а функції науки дуже різноманітні – пізнавальна, просвітня,
виховна і практична. Те, яка функція зрілої науки буде основною, залежить
від того, що саме потрібно суспільству і людині у певному випадку від
науки. Зауважимо тільки, що питання про те, що потрібно людині в умовах
розвитку світового ринку і процесів глобалізації, визначається тепер аж
ніяк не самою людиною, а значною мірою цілями і цінностями сучасного
інформаційного суспільства.
ЛІТЕРАТУРА
1. Кун Т. Структура научных революций / Томас Кун // Кун Т. Структура
научных революций / Томас Кун. Нормальная наука и опасности, связанные с ней /
Карл Поппер. Ответ на критику / Имре Лакатос ; [пер. с англ. : И. З. Налетов и др.]. –
М. : АСТ, 2002. – С. 9–268.
2. Кун Т. Логика открытия или психология исследования? / Томас Кун // Кун
Т. Структура научных революций / Томас Кун. Нормальная наука и опасности,
связанные с ней / Карл Поппер. Ответ на критику / Имре Лакатос ; [пер. с англ.:
И. З. Налетов и др.]. – М. : АСТ, 2002. – С. 539–576.
3. Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских
программ / Имре Лакатос // Кун Т. Структура научных революций / Томас Кун.
Нормальная наука и опасности, связанные с ней / Карл Поппер. Ответ на критику /
Имре Лакатос ; [пер. с англ. : И. З. Налетов и др.]. – М. : АСТ, 2002. – С. 269–454.
4. Рорти Р. Философия и зеркало природы / Ричард Рорти ; пер. с англ. ;
[науч. ред. В. В. Целищев.] – Новосибирск : Изд-во Новосиб. ун-та, 1997. – 297 с.
25

Філософія науки: традиції та інновації, 2010, №1(2)
5. Савостьянова М. В. Аксіологічні та онтологічні засади гуманітарних
парадигм / М. В. Савостьянова // Вісник Житомирського Державного університету
імені Івана Франка. – 2007. – Випуск 36. – С. 12–15;
6. Савостьянова М. В. Необходимость и случайность в парадигмальной науке /
М. В. Савостьянова // Sententiae : наук. праці Спілки дослідників модерної філософії
(Паскалівського товариства). – 2007. – Спецвипуск № 4 «Випадковість у сучасному
світі: діалог науки, релігій, культури»;
7. Савостьянова М. В. Взаимосвязь аксиологических приоритетов науки и
гуманитарных проблем современности / М. В. Савостьянова // Вісник СевДТУ. –
Севастополь : Вид-во СевНТУ, 2008.– Вип. 86 : Філософія. – С. 31–35.
8. Степин В.С. Научные революции как «точки бифуркации» в развитии
знания / В. С. Степин // Научные революции в динамике культуры : [сборник] / Науч.
совет при президиуме АН СССР по филос. и социал. пробл. науки и техники и др. ;
[ред.-сост. : В. С. Степин]. – Минск : Университетское изд-во, 1987. – С. 38–76.

РЕЗЮМЕ
М. В. Савостьянова. Структура и функциональный диапазон
парадигмальной науки.
Парадигмальность понимается как сущностная характеристика
современной науки. Анализируется специфика и функциональный диапазон
парадигмальной науки, связь парадигмы и ценностей. Рассматриваются
возможности и ограничения науки и научной деятельности, которые
связаны с функционированием парадигмы на разных уровнях бытия науки.
Ключевые слова: парадигма, парадигмальная наука, функции
парадигм.
SUMMARY
M. V. Savostyanova. Structure and Functional Range of Paradigmal
Science.
Paradigmity is understood as the essence characteristic of a modern
science. Possibilities and restrictions of a science and scientific activity which
are connected with paradigm functioning on different levels of life of a science
are considered.
Key words: paradigm, paradigmal science, functions of paradigms.
УДК 14:004.73(045)
Т. А. Кравченко
Сумской государственный педагогический
университет им. А. С. Макаренко

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ
ФИЛОСОФСКОГО УЧЕНИЯ О СЕТИ
В статье раскрываются основные методологические подходы к изучению
феномена сети. Показана методологическая роль принципов ризомы при анализе
глобальной сети Интернет. Исходя из связи сети с информационнокоммуникационными технологиями, дается определение и раскрыты основные ее
черты в современную эпоху.
Ключевые слова: сеть, ризома, информация, коммуникация, Интернет,
общество.
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В эпоху все большего развития информационных и высоких
технологий, которые активно влияют на все сферы жизнедеятельности
общества, мы все чаще слышим о таких понятиях, как «сеть», «глобальная
сеть Интернет», «конвергентная сеть», «сетевое общество», «сеть
коммуникаций», «сеть университетов», «социальная сеть» и т. д. Но в то
же время мы недостаточно задумываемся о сущности этих понятий, об
истории их становления. Понятие «сеть» все больше проникает во все
сферы жизни человеческого общества, несет большой методологический
потенциал, поэтому необходимо выяснить его сущность и значение.
Несмотря на то, что сети, в особенности социальные, существовали
всегда, проблема сетей и формирующегося сетевого общества застала
современную науку врасплох. Сегодня нельзя говорить о единственном и
общепринятом значении понятия «сеть», так как в каждой области его
применения придается специфическое значение.
Целью статьи является раскрытие основных подходов к
формированию философского учения о сети.
В истории сети известно множество подходов к ее изучению.
Рассмотрим наиболее существенные из них.
Концепция М. Кастельса к изучению сети. Как известно, сегодня
наибольшую известность в научной литературе о сущности сетей и
сетевом обществе имеют работы известного социолога, исследователя
Мануэля Кастельса. Он доказывает, что сегодняшний мир переживает
переход к новой «информационной эпохе», характерной чертой которой
является наличие большего количества сетей, которые связывают между
собой людей, институты, корпорации и даже государства.
М. Кастельс определяет сеть как «совокупность связанных между
собою узлов» [3, 155]. По его мнению, сети – это довольно старые формы
материализации человеческой деятельности, они существовали во все
времена человечества. Но в наше время сети обрели новое значение в связи
с бурным развитием информационно-коммуникационных технологий.
Сети стали информационными, под которыми он понимал Интернет. И
если раньше Интернет определяли как сеть сетей, то сегодня она
становится макросредой из-за объединения на одной платформе старых
телекоммуникаций, межличностной и массовой коммуникации.
Сети обладают специальными качествами. Наиболее характерными
из них являются гибкость, открытость и адаптируемость – именно эти
качества необходимы для выживания и процветания в условиях
окружающего, быстро изменяющегося мира. Благодаря этим качествам мы
наблюдаем широкую распространенность сетей во всех сферах
жизнедеятельности общества, особенно в экономической, политической,
социальной и духовной.
Что касается Интернета, как всеобщей сети сетей, то «это
коммуникационный медиум, который впервые сделал возможным общение
многих людей со многими другими в любой момент времени и в
глобальном масштабе» [3, 15]. М. Кастельс сравнивает прошлое и
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современность информационных технологий и приходит к выводу о том,
что распространение печатных изданий на Западе в прошлом привело к
созданию того, что М. Маклюэн назвал «галактикой Гутенберга», а
сегодня быстрое развитие технологий и стремление людей к переходу в
новый мир коммуникаций – в «галактику Интернет». Интернет стал
основной движущей силой перехода к новому типу общества – сетевому, а
это по своей природе очень сходно с информационным. Сам М. Кастельс
определяет сетевое общество как «тип информационного общества,
отличительной чертой которого является сетевая логика его базовой
структуры» [4, 42].
Ученый полагает, что включенность в сеть – условие полноценного
участия в жизни информационного общества и гражданство в нем
определяется
наличием
открытого
доступа
к
информационнокоммуникационным технологиям, прежде всего к Интернету. Но в то же
время он утверждает, что если главной целью общения станет лишь
развлечение, то люди уже не будут сами поддерживать интерактивное
общение, а его будут направлять централизованные силы. Однако, как
отмечает Ф. Уэбстер, исследуя труды М. Кастельса, мы все же приходим к
выводу о том, что «если вы не в сети, вы не можете полноценно участвовать
в жизни сетевого общества. Компьютерные сети, в свою очередь,
по-видимому, положат конец такой массовой системе коммуникаций, как
телевидение
(централизованное
производство
и
вещание
на
гомогенизированную аудиторию), поскольку они индивидуализируют
коммуникацию и делают ее интерактивной. Поэтому самым важным для
культуры становится вопрос о доступе к сети, ибо только это дает
возможность коммуникаций и интерактивного общения с кем угодно и когда
угодно» [12, 140]. Сеть, по мнению М. Кастельса, через пользователей
Интернета способна к направленной самоорганизации и изменению, так как
каждый из них активен в конструировании личных связей и может найти
свое собственное место в сети, а поэтому и в обществе.
В данной теоретической модели М. Кастельса «сеть» является самым
универсальным способом структурирования пространства. По этому
поводу К. Н. Обухов отмечает: «Такой эффект достигается через
фактическое «опустошение» смысла составляющих элементов структуры.
«Сетевая структура» не содержит ничего, кроме «связи» и «узла». Первое
определяется как предельно широкий способ взаимодействия между
элементами с помощью только им присущей особенности: знания «кода».
Сам «код» – это фактически интенция к взаимодействию посредством
коммуникации, осуществляющейся в месте «узла». «Узел» в таком случае
оказывается
чистой
формой
способности
к
взаимодействию.
Содержательно эта форма наполняется в каждом конкретном случае
построения модели реальности» [9, 108]. Из этого мы видим, что сущность
сети состоит в способности выстраивания одновременного взаимодействия
большого количества узлов.
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Таким образом, в концепции М. Кастельса, с одной стороны, дан
анализ направлений и динамики развития современного мира, при этом он
показал, что информационные потоки в сети занимают сегодня
приоритетную роль. С другой стороны, в данной концепции есть и
негативные моменты. Таковыми, по мнению Ф. Уэбстера, являются,
прежде всего, «недооценка значительности классового неравенства,
соотношение континуума и перемен в его доказательствах, неясность, что
же он понимает под информацией, а также неизжитый технологический
детерминизм, который лежит в основе его тезисов» [12, 164].
Концепция «ризомы» Ж. Делёза и Ф. Гваттари. Термин был введен в
философию в 1976 г. Жилем Делёзом и Феликсом Гваттари. «Ризома
(фр. rhizome – «корневище») – понятие философии постмодерна,
фиксирующее принципиально внеструктурный и нелинейный способ
организации целостности, оставляющий открытой возможность для
имманентной подвижности и, соответственно, реализации ее внутреннего
креативного потенциала самоконфигурирования» [7, 656].
Понятие «ризома» было заимствовано социологами из ботаники и в
последующем стало специфическим и одним из главных понятий
постмодернистского дискурса. В биологии этот термин означает такое
строение корневой системы растения, которая характеризуется
отсутствием центрального стержневого корня и вследствие этого состоит
из большого количества хаотически переплетающихся, периодически
отмирающих и регенерирующих, непредсказуемых в своем развитии и
направлении побегов, или же корешков.
Ризома по своей сути значительно отличается от корней и корешков.
Ризомы – это скорее луковицы или клубни. Корневые растения могут быть
ризоморфными в других смыслах: вопрос в том, не является ли ботаника,
во всей ее специфичности, целиком ризоморфной. Ризоморфны даже
животные, живущие стаями, крысы – те же ризомы. Их норы – так же
ризоматичны, если принять во внимание весь образ жизни, питание,
перемещение и разрывы. Сама по себе ризома имеет различные формы,
начиная от ее поверхностного ветвящегося расширения и до ее
конкретного воплощения в луковицах и клубнях.
В широком смысле понятие «ризома» может быть применено к
описанию современного мира, который характеризуется отсутствием
централизации, упорядоченности и симметрии. Его можно использовать
для объяснения феномена «сеть». По этому поводу В. Емелин отмечает:
«Выбор данной категории для анализа Сети обусловлен тем, что в
современной философской литературе не имеется альтернативного
понятия, которое могло бы так четко передать сущность сетевых
технологий и одновременно указать на их взаимосвязь с
мировоззренческим контекстом культуры постмодерна» [2].
Ж. Делёз и Ф. Гваттари выделяют основные принципы, которые
лежат в основе устройства ризомы и соотносимы со всеми сферами
общественной жизни.
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Принципы связи и гетерогенности. Согласно им, каждая любая точка
корневища может быть и должна быть связана с любой другой точкой, при
этом она не имеет преимуществ перед другими такими же точками.
Поэтому в ризоме все точки связаны между собой, независимо от их
месторасположения. Из этого можно сделать вывод о том, что ризома не
имеет исходного пункта развития, она децентрирована и антииерархична
по своей природе. Поэтому Ж. Делёз и Ф. Гваттари противопоставляют
«закрытым и центрированным системам типа машины или организма
открытые и децентрированные ризоматические множества, в которых
координация операций и синхронизация общего результата достигаются
без центрального органа» [8, 66].
Принцип множественности. Данный принцип раскрывается
социологами на примере кукловода и марионетки. Они утверждают, что на
самом деле куклой, её движениями руководит не желание кукловода, а
множественность нервных волокон. И сам кукловод является марионеткой
этой множественности. Сама множественность должна пониматься сама по
себе, вне связи с объектом и субъектом. Таким образом, «при
ризоматическом подходе главенствующая роль отводится не точкам
контакта между нитками и куклой или же точкам контакта между руками
кукольника и деревянной рамкой, к которой нити прикреплены, а линиям,
соединяющим точки – именно они имеют наибольшее значение» [2].
Принцип незначащего разрыва. Согласно этому принципу,
корневище (ризома) может быть разорвано в любом месте. Несмотря на
этот разрыв, она продолжает свой рост в старом направлении или же
пойдет по новому. Ризома может быть разорвана, изломана в каком-нибудь
месте, перестроиться на другую линию. «Разрывы в ризоме возникают
всякий раз, когда сегментарные линии неожиданно оказываются на линиях
ускользания, а линия ускользания – это часть ризомы. Эти линии
постоянно переходят друг в друга. …Совершая разрыв, мы прокладываем
линию ускользания, однако риск обнаружения в ней образований, которые
переструктурируют систему, передадут власть означающему, восстановят
полномочия субъекта, остается» [11, 662–663].
Принципы картографии и декалькомании. Согласно этому принципу,
ризома не подчиняется никакой структурной или порождающей модели,
она представляет собой карту с множеством входов. Следует различать
понятия «карта» и «калька». Карта является частью ризомы. Она по своей
природе открыта, подвижна, поддается изменениям. Любой человек,
группа, социальная формация могут разорвать ее, перевернуть, собрать поновому и подготовить к работе. В то время как калька не подвержена
изменениям, устойчива, она не создает ничего нового, лишь копирует уже
существующие линии и связи, она генерировала и структурировала саму
ризому. Карта постоянно изменяется и существует независимо от того,
существует ли что-либо за ее пределами, она не продуцирует реальность, а
постоянно экспериментирует. По мнению Ж. Делёза и Ф. Гваттари, именно
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ризоморфные объекты ни в какой степени не поддаются калькированию и
не могут воспроизводиться в виде реплик и шаблонов.
Какова методологическая роль этих принципов ризомы при анализе
глобальной сети Интернет?
Принцип связи и гетерогенности можно применить к описанию
современной сети. Сегодня сеть – открытая структура, у каждого человека
есть доступ к ней, то есть каждый, у кого есть компьютер, модем и доступ
к телефонной линии, может продолжить ее границы. Следует отметить,
что глобальная сеть децентрирована и неиерархична, в ней нет
центрального пункта, который контролировал бы все информационные
потоки. Связь осуществляется между компьютерами напрямую, а не через
какой-либо центр, при этом пути передачи информации могут
варьироваться в зависимости от загруженности линии и возможны такие
ситуации,
когда
маршруты
движения
данных
оказываются
парадоксальными с точки зрения их географии, то есть связь между
пользователями, находящимися, например, в России и Украине, может
осуществляться через сервер, расположенный в Германии или в любой
другой стране.
Принцип множественности также можно применить к описанию
глобальной сети Интернет. Если применить пример с кукловодом и
марионеткой, то можно сказать, что соединениями компьютера руководят
не желание пользователя, не руки на клавиатуре, а именно
«множественность нервных волокон пользователя, находящая свое
продолжение во множестве кодируемых и декодируемых комбинаций, на
которые распадаются посылаемые сигналы, во множестве каналов связи по
которым они передаются» [2]. В ризоме значимыми являются не сами узлы
связи, а линии соединения, так и в сети – соединения устанавливаются
путем перехода от одного компьютера к другому, хотя сам пользователь не
меняет своего физического месторасположения в пространстве.
Что касается принципа незначащего разрыва, то с его помощью можно
охарактеризовать и работу современного Интернета, поскольку он является
самым неуязвимым из средств массовой коммуникации. Так как Интернет
представляет собой разветвленную и многоканальную структуру, он не
подвергается цензуре, изоляции определенных его частей и блокаде.
Глобальная сеть Интернет – это неиерархическая, динамично
развивающаяся система. В ней нет строго установленных маршрутов. Эта
среда не может быть заключена в рамки строго определенной модели.
Интернет – это скорее карта, чем калька. Он, как и карта, постоянно
изменяется из-за постоянного изменения маршрутов и траекторий,
включенности новых пользователей и новых компьютеров. Поэтому
можно сказать, что Интернет – это карта с множеством входов.
Из сказанного следует, что Ж. Делёз и Ф. Гваттари заставляют нас
взглянуть по-новому на строение мира, на порядок в нем. По их мнению,
мир полицентричен и имеет множество ответвлений, поэтому в нем не
может быть единства и стабильности, он приобретает сетевой характер.
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Авторам удается показать особенности сетевого мира и указать на
необходимость переосмысления реальности.
Подход Н. Лумана к изучению сети. Он изучал общество как
социальную систему и свою теорию обозначил как теорию «общество
общества». При этом социолог отмечал, что «общество, которое описывает
само себя, совершает это внутри себя, но так, как будто бы это
осуществляется извне» [6, 11]. Оно наблюдает само себя как определенный
предмет своего собственного познания, однако в процессе оно не способно
заставить самонаблюдение влиться в данный предмет, поскольку это бы
его изменило и потребовало бы другого наблюдения. По его определению,
общество – это система всех коммуникаций. Исследователь под
коммуникацией понимает единство трех ее компонентов – информации,
сообщения и понимания, и поэтому коммуникации создаются только лишь
коммуникациями.
Н. Луман ввел понятие «контингенции», означающее «потенции
многообразных – причинных, структурных, случайных – предметных и
смысловых связей» [8, 68]. По его мнению, понятие контингенции
необходимо
для
отражения
«непрограммируемости»
мира,
альтернативности бытия, невозможности свести все многообразие
структурных или даже системных отношений к только лишь
теоретической абстракции. Также он вводит понятие «сеть», которая
базируется именно на контингентности, которая способна легко
формировать связи, давать им определенное время для установки и
закрепления, давать им возможность разрушиться в любой момент. И если
принцип контингентности будет воплощен в жизнь удачно, то можно
говорить о жизнеспособности сети.
Учение о сети в работах Н. Лумана недостаточно развито, но в его
работах дается полное описание сущности общества как социальной
системы, медиа-коммуникаций и сети Интернет, и поэтому мы можем
рассматривать его концепцию как составляющую философского,
социального учения о сети.
Концепция А. Барда и Я. Зодерквиста. Это новый подход в истории
сети, хотя и во многом основанный на достижениях прошлого. Для
А. Барда и Я. Зодерквиста «сеть» – это новый, кульминационный способ
общения. Мы все зависим от информации, ее количества и качества. По их
мнению, становиться информированным – значит попытаться
синхронизировать «свою голову и мир». Это значит, что человеку легче
жить, ориентироваться в мире, взаимодействовать с ним, если он знает
механизмы его функционирования. Все в нашей жизни зависит от нашей
же проинформированности о ней. Мы узнаем о мире все больше с
помощью Интернета. Это самая большая сеть, сеть сетей, глобальная
«паутина». В ней мы все и авторы, и издатели, и простые пользователи.
Масштабы развития этого средства коммуникации не имеют себе равных.
И все это благодаря информационным революциям.
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Сеть – полупрозрачная система, а, следовательно, она является
демократической и предоставляет людям равные возможности. Как
отмечают А. Бард и Я. Зодерквист, принцип прозрачности проявляется в
том, что все участники сети имеют доступ ко всей необходимой
информации и в любой момент могут внести собственный взнос [1, 196].
Сеть позволяет моментально и почти без затрат установить большое
количество прямых контактов и этим облегчает выявление партнеров,
потому найти людей с необходимыми качествами в условиях сети намного
проще, чем при использовании любой другой формы взаимодействия.
Сети бывают открытыми и закрытыми. Открытые в последующем
становятся либо закрытыми сообществами, либо собраниями бесполезной
информации, а закрытые курируются определенными людьми, которые
проводят жесткий отбор участников этой сети. От профессиональной
работы кураторов и зависит общественный статус сетей.
Но кому же принадлежит сеть? Дать ответ на этот вопрос и
пытаются в своей концепции А. Бард и Я. Зодерквист. Они отмечают и
доказывают, что сеть принадлежит нетократам, то есть новой правящей
элите сетевого общества, которое возникает в наше время. Сети
охватывают все большие сферы жизнедеятельности общества, жизнь в
сети становится зачастую просто необходимой современному человеку, а
иногда и сам пользователь создает ее содержание.
Что касается сети Интернет, то она очень отличается от других СМИ,
так как именно сеть – есть средством коммуникации в нескольких
направлениях. Действуя в сети, человек создает ее содержание: грань
между потреблением и производством исчезает. «Это значит, что те, кто у
власти при капитализме, гегемоны общественного пространства –
политики, пропагандисты, проповедники всех мастей – больше не
являются серьезными игроками на поле СМИ [1, 203–204]. Их место
занимают сетевые потребители, которые формируют сложнейшую систему
обратных связей, благодаря чему информация возвращается в оборот и,
проходя через руки множества участников, претерпевает длинную серию
превращений. В этом и есть сущность бесконечного процесса.
Итак, мы рассмотрели некоторые, наиболее распространенные
подходы к раскрытию сущности сети. Несмотря на многообразие подходов
к изучению сетей, есть некоторые общие черты, которые в совокупности и
выражают содержание понятия «сеть».
Необходимо определить само значение слова «сеть». В словаре
русского языка дано несколько значений этого понятия. По мнению
автора, наиболее четко выражает суть этого понятия такое определение:
«Сеть – совокупность каких-либо путей, каналов, линий связи и т. п.,
расположенных
в
различных
направлениях
на
каком-либо
пространстве» [10, 85–86]. А. В. Назарчук дает такое определение сети:
«Сеть – полимагистральная структура, в которой две точки всегда
связываются множеством магистралей, а каждая магистраль состоит из
множества отрезков и путей» [8, 63]. По этому поводу он отмечает, что
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если какое-либо звено выпадает из сети, то коммуникация все равно
находит другие пути и альтернативные цепочки коммуникационных
звеньев, поэтому он вводит понятие «коммуникационная магистраль».
Выделяют такие основные черты сети:
 сеть существует как определенная среда, в которой
взаимодействуют участники;
 в сети возникает нечто, ей не тождественное, является продуктом
ее функционирования – случайным и непрогнозируемым – это основное
онтологическое свойство сети;
 в сети важно то, что порождается, становится, самоорганизуется
благодаря взаимной коммуникации участников;
 продукты, порождаемые сетью, виртуальны и могут
существовать относительно самостоятельно;
 «сеть горизонтальна, в ней есть некие узлы притяжения» [5, 86];
 сеть неиерархична и более похожа на ризому;
 в основе сетей лежит коммуникация индивидов;
 сеть можно создавать на основе любого инструмента социального
действия, способного иметь форму сообщения и информационного потока.
Следует отметить, что понятие «сеть» тесно связано с
распространением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ),
которые сегодня можно считать ведущим фактором организации
производства и бизнеса, образования, получения новых знаний и
информации. Собственно ИКТ оказывают огромное воздействие на все
области человеческой деятельности, включая экономику, социальную и
общественную сферы.
Что касается видов сетей, то они бывают самыми разнообразными.
Это может быть и торговая сеть, и разведывательная, религиозная, сеть
агентов влияния или информационная, а также Интернет, который
является воплощением всемирной глобальной сети. Недаром его называют
WorldWideWeb, то есть распространенная на весь мир паутина. Интернет –
это далеко не единственная большая сеть.
ХХІ век – это время преодоления барьеров, отказа от устаревших
стереотипов и категорий, а также время повсеместных поисков. Люди уже
достигли той точки, когда необходим корректирующий контроль,
рожденный знанием средств информации и их воздействия на людей.
Поэтому в последнее время все чаще возникает вопрос: как новая среда
будет программироваться по мере динамично развивающегося социума?
Итак, сегодняшний мир построен как сеть. Этим он качественно
отличается от индустриальной эпохи, где доминировал принцип
иерархической пирамиды. Ведущей в жизни человечества становится
сетевая организация, сеть охватила все сферы жизни общества –
экономическую, политическую, духовную, социальную и культурную и
продолжает занимать господствующее положение в мире. Мы можем
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утверждать, что сейчас активно происходит процесс становления нового
типа общества – сетевого.
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РЕЗЮМЕ
Т. О. Кравченко. Проблема формування філософського вчення про
мережу.
У статті розкриваються основні методологічні підходи до вивчення
феномена мережі. Показана методологічна роль принципів ризоми при
аналізі глобальної мережі Інтернет. Виходячи із зв’язку мережі з
інформаційно-комунікаційними технологіями, дається визначення і
розкриті основні її риси в сучасну епоху.
Ключові слова: мережа, ризома, інформація, комунікація, Інтернет,
суспільство.
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SUMMARY
T.O. Kravchenko. The Problem of Forming the Philosophical Studies of
a Network.
The main methodological approaches to the study of the network phenomenon
are opened up in the article. The methodological role of rhizome principles at the
analysis of the Internet as a global network is shown. In the context of connection of
network with informatively-communication technologies, its definition and main
characteristics in the modern epoch are exposed.
Key words: network, rhizome, information, communication, the Internet,
society.
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НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА: ПОШУК НОВИХ ПІДХОДІВ
У статті аналізуються сучасні тенденції в методології оцінки національної
безпеки. Розглядається поняття «національна безпека», суть якого зводиться до
здатності держави захистити національні цінності й інтереси в конкретних
зовнішніх і внутрішніх умовах. Аналізується історична трансформація підходів щодо
можливостей й перспектив стабілізації міжнародної обстановки. Особливий акцент
зроблено на складності визначення поняття «національна безпека».
Ключові слова: безпека, національна безпека, онтологічна безпека.

Актуальність теми дослідження обумовлена стрімкими змінами, що
відбуваються у композиції міжнародної безпеки в контексті потужної
глобалізації останніх десятиліть. Інтерналізація життя, соціальноекономічна та політико-культурна експансія розвинутих країн світу на інші
держави позначаються на спрямованості та характері сучасних конфліктів,
виводять на новий рівень небезпеки, або породжують певні проблеми
(тероризм, організована злочинність, нелегальна міграція, торгівля
наркотиками, людьми, забруднення довкілля, кліматичні зміни тощо).
Нові загрози, небезпеки, ризики й виклики безпеці людині,
суспільству та державі обгрунтовують необхідність напрацювання
модерних концептуальних підходів у галузі національної безпеки, зміни
існуючих парадигм.
Після Другої світової війни вивчення питань безпеки розвивалося за
трьома напрямами. По-перше, це зосередження на безпеці у широкому
розумінні цього слова, а не на війні або обороні. Це дозволило подивитися
більш широко на важливість соціальної взаємодії, механізми взаємовпливу
між воєнними та невоєнними загрозами і вразливостями.
По-друге, стрімкими темпами розвивалася абсолютно нова тематика,
присвячена специфіці холодної війни та ядерної зброї. Розміщення,
використання або утримання від застосування зброї масового ураження
перейшло у площину життєво важливих для людства питань.
По-третє, дослідження були швидше цивільним, ніж військовим
проектом, особливо у США та Великій Британії. Крім учених, спеціалістів
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у сфері збройного насильства, з’явилися фізики, економісти, соціологи,
психологи та інші фахівці [7, 1–2].
Серед дослідників, які зробили значний внесок у розвиток зарубіжних та
вітчизняних досліджень з питань національної безпеки, можна відмітити
Е. Адлера, М. Барнетта, В. Богдановича, О. Бодрука, Б. Бузана, В. Горбуліна,
К. Дойча, М. Єжеєва, Д. Зіллмана, А. Качинського, М. Клара, Г. Костенка,
О. Обасаньо, Г. Ситника, М. Харбоутла, К. Холсті та інших.
Проте питання національної безпеки настільки багатогранне, у
багатьох аспектах мінливе і невизначене, що це дає можливість пошуку
методологічних підходів, які б певною мірою відбивали існуючий стан
речей і прогнозували майбутнє. Отже, почнемо з історичного екскурсу.
Людство звикло оперувати поняттям «національна безпека», хоча
воно з’явилося у повсякденному вжитку порівняно недавно. У 1943 р.
американський політолог і журналіст Уолтер Ліппман дав одне з
початкових визначень поняття «національна безпека». «Держава перебуває
у стані безпеки, коли їй не доводиться приносити в жертву свої інтереси
для запобігання війні і коли вона спроможна за допомогою війни
захистити ці інтереси у випадку зазіхання на них» [11, 5].
Однак поняття «національна безпека» можна знайти трохи раніше.
Воно вперше було використано у політичному лексиконі на початку ХХ ст.
у посланні Президента США Конгресу, в якому захоплення зони
Панамського каналу обґрунтовувалося інтересами національної безпеки.
Але у широкий вжиток цей термін увійшов після Другої світової
війни. Саме тоді США провели радикальну реформу органів державної
влади згідно із «Законом про національну безпеку», підписаним
президентом Г. Труменом 26 липня 1947 р. З’явилася нова система
національної безпеки з трансформованими міністерством оборони,
органами розвідки (розпочали свою діяльність Центральне розвідувальне
управління – ЦРУ, управління з мобілізації матеріальних і людських
ресурсів), а також утворено вищий воєнно-політичний орган – Раду
національної безпеки. Дуже швидко поняття «національна безпека» було
прийняте у структурах НАТО і перетворилося на предмет «високої
політики», головний об’єкт досліджень міжнародних відносин.
Тривалий час у Радянському Союзі у словнику міжнародних
відносин зберігалася традиційна термінологія «війна», «мир», «оборона»,
хоча, по суті, йшлося про комплексну сферу безпеки. Політбюро, ЦК
КПРС, Військово-промислова комісія у СРСР фактично виконували ті самі
функції, що й Рада національної безпеки США. І тільки після 1985 р.
поняття «національна безпека» ввійшло у широкий обіг у країнах
соціалістичного табору.
Сьогодні Ради національної безпеки (з різними модифікаціями)
існують у переважній більшості країн світу. У Великобританії аналогічний
орган називається Радою оборони, у Японії – Радою національної оборони,
у ФРН – Федеральною радою безпеки, у Франції – Радою оборони і
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національної безпеки. В Україні функціонує Рада національної безпеки й
оборони, у Росії – Рада безпеки Російської Федерації тощо.
Поняття «національна безпека» спочатку застосовувалося як синонім
воєнної оборони будь-якої країни. У подальшому це поняття в межах
держави суттєво трансформувалося. У його змісті почали враховуватися не
тільки військові й спільні з ними питання, але й аспекти економічні,
соціальні тощо.
Усвідомлення глобальності та незворотності цих змін відбулося на
початку 70-х років ХХ ст. Щодо цього показова позиція колишнього
Голови комітету начальників штабів збройних сил США М. Тейлора. У
1975 р. він писав, що, хоча більшість із нас через звичку схильні
розглядати національну безпеку в основному як захист національних
цінностей від воєнних загроз воєнними засобами, нині ми маємо докази,
що подібна концепція не відповідає стану справ. Неможливо продовжувати
настільки вузьколобий підхід, тоді як на порядку денному поточних справ
фігурує занадто багато цивільних загроз – зростання народонаселення,
інфляція, нестача ресурсів, втрата довіри до уряду. Такі причини і наслідки
не мають у цілому воєнного характеру, але й засоби їхнього розв’язання
мало що можуть запозичити у військовій могутності, яка уособлюється
збройними силами [4, 27–28].
Становить інтерес визначення національної безпеки, дане Г. Брауном –
міністром оборони США в уряді Дж. Картера. Він наголошував, що
національна безпека – це здатність зберегти фізичну цілісність і територію,
підтримувати економічні відносини з іншими країнами світу, на різних
рівнях захищати від зовнішнього впливу свої характер, інститути й систему
керування, контролювати свої кордони.
Ще раніше класик політичного реалізму Г. Моргентау запропонував
розглядати проблему безпеки крізь призму національних інтересів, що
дозволило поєднати національну безпеку з великою політикою. Якщо на
ранніх етапах досліджень західних політологів проблема національної
безпеки уявлялася в основному як проблема забезпечення військової
безпеки, то висновки американського дослідника дозволили включити в її
зміст усі життєво важливі інтереси країни й засновану на них політику
держави [14, 358]. Уже Г. Кіссінджер указував, що політика національної
безпеки охоплює всі дії, за допомогою яких певне суспільство прагне
забезпечити свою життєздатність, а також реалізувати свої завдання на
міжнародній арені. На думку іншого колишнього держсекретаря США
3. Бжезинського, безпека США залежить не тільки від військової
могутності, але й від могутності в економічній, соціальній, політичній,
моральній та інших сферах.
Отже, зусиллями насамперед західних політиків і політологів у
поняття «національна безпека» став вкладатися більш широкий зміст, суть
якого зводиться до здатності держави захистити національні цінності й
інтереси в конкретних зовнішніх і внутрішніх умовах. Причому інтереси
національної безпеки країни випливають із значного більшого, ніж раніше,
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спектра цінностей, які включають права людини, свободу, економічне
процвітання і служать для визначення конкретних інтересів і пов’язаних з
ними географічних проблем, зокрема територіальної цілісності, союзників,
безперешкодного доступу до світових ринків, джерел стратегічних
ресурсів та ін.
Цю тезу можна підкріпити кількома прикладами. Зокрема у березневій
2008 р. версії стратегії національної безпеки Об’єднаного Королівства
зазначається, що безпосередньої загрози для країн Співдружності сьогодні не
існує, але наявні непрямі загрози, які включають міжнародний тероризм,
розповсюдження зброї масового ураження, конфлікти і слабкі держави,
пандемії і транснаціональну злочинність. У документі зазначається, що за
останню декаду погляди на національну безпеку розширилися і включають
загрозу індивіду, способу життя [16, 3].
У Білій книзі Франції в галузі оборони і національної безпеки, прийнятої
у 2008 р., обґрунтовується, що в перспективі до 2025 р. існує реальна
можливість появи балістичних ракет у нових держав, запровадження
масштабних кібератак, а також погіршення довкілля та біосфери. Отже,
стратегія національної безпеки увібрала п’ять головних функцій, які повинні
бути запроваджені силами оборони і безпеки: знання і попередження;
запобігання, стримання, захист та інтервенцію. Відзначаються чотири
пріоритети у захисті європейців: покращання кооперації у боротьбі з
тероризмом й організованою злочинністю; посилення можливостей захисту
європейців; координація оборонних відомств проти кібератак; забезпечення
поставок енергії та стратегічної сировини [15].
Діюча Біла книга безпеки ФРН і перспектив розвитку бундесверу
була прийнята у 2006 р. – через 12 років після попередньої версії. Динаміка
трансформацій змісту головних небезпек і загроз дозволяє стверджувати,
що Німеччина схиляється до найширшого розуміння безпеки й оборони,
що враховує не тільки воєнні загрози, але й чинники соціальноекономічного, екологічного, етнічного, інформаційного та іншого
характеру, які здатні призвести до виникнення криз і конфліктів.
До головних ризиків і загроз віднесені міжнародний тероризм,
розповсюдження зброї масового ураження, наявність криз і конфліктів у
Європі та за її межами, інформаційна боротьба у різноманітних формах.
Основоположними принципами при цьому є: спільне забезпечення
безпеки, превентивність, широка безпека [1].
У проектах покращання системи національної безпеки Німеччини
відзначається 8 головних загроз і небезпек: тероризм, енергетична
залежність, міжнародна організована злочинність; розповсюдження зброї
масового ураження; регіональні конфлікти, держави, що розпадаються,
пандемії та інші міжнародні хвороби, що передаються контактним шляхом,
наслідки зміни клімату. Особлива увага приділяється попереджальним
діям, а також необхідності зміцнення зв’язків з Європейським Союзом і
НАТО. Обгрунтована важливість покращання зовнішньої політики,
захисту прав людини і напрацювання такої стратегії, яка б інтегрувала
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економічні, фінансові, наукові, освітянські проблеми, питання охорони
довкілля [10].
Крім появи непрямих загроз національній безпеці держав, останнім
часом значно розширилися функції безпосередньо збройних сил.
Наприклад, у Воєнній доктрині Російської Федерації, що була затверджена
Указом Президента РФ від 5 лютого 2010 р., на збройні сили поряд з
безпосередніми функціями оборони держави та її союзників покладаються
такі завдання:
– боротьба з піратством, забезпечення безпеки судоходства;
– забезпечення безпеки економічної діяльності російської Федерації
у світовому океані;
– боротьба з тероризмом;
– участь в охороні громадського порядку, забезпечення суспільної
безпеки;
– участь у ліквідації надзвичайних ситуацій і відновлення об’єктів
спеціального призначення [2].
Водночас розгортаються дослідження, присвячені аналізу суто збройних
конфліктів. Учені дедалі частіше пов’язують джерела сучасних та майбутніх
воєн з досвідом зародження та формування нових держав або їх послаблення
внаслідок складних та суперечливих соціально-економічних і політичних
процесів. Особливо ймовірним вважається розгортання насильницьких
конфліктів у багатонаціональних суспільствах (сьогодні приблизно
2,5 тис. етнічних груп мешкають у 150 державах). При цьому сили, що
захопили владу, використовують різні методи усунення інших спільнот або
соціальних груп від політики: знищення (апартеїд), переміщення
(представники азіатських країн в Уганді у 70-х роках ХХ ст.), примусова
асиміляція (Судан), формальне або фактичне позбавлення громадянських або
виборчих прав (Шрі-Ланка, Хорватія, Боснія, Естонія), масові вбивства
(Руанда, Уганда, Екваторіальна Гвінея) [3, 420–421].
Цікаво відзначити існуючу солідарність політичних еліт «слабких
держав», які часто приходять на допомогу подібним до себе, сподіваючись на
аналогічне порозуміння у відповідь за скрутних обставин. Так, Гвінея кілька
разів посилала свої війська у Ліберію та Сьєрра-Леоне. Сенегальські війська
допомагали зберегти режим у Гамбії, а танзанійські війська доклали неабияких
зусиль, «визволяючи» Уганду, яка, в свою чергу, відіграла провідну роль в
організації вторгнення формувань Патріотичного Фронту Руанди у власну
країну у 1994 р. Представники реалістичних теорій, узагальнюючи
вищенаведені факти, слушно зазначають, що політична еліта не думає про
втрату своїх держав: вона думає про втрату влади [8, 243].
Сильна держава не завжди є необхідною та достатньою умовою
стабільного миру. До цього повинні додаватися історична практика,
усталені норми, конвенції, які адаптовані у суспільній думці, тощо.
Система сильних держав, у якій не поділяються такі базові норми,
цінності, як взаємне визнання суверенітету та незалежності, правила
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дипломатичного суверенітету, торгівлі, деякі інші цивілізовані форми
взаємодії, може призвести до розв’язання війни (збройного конфлікту).
Континуум держав, яким притаманна органічна схожість соціальноекономічних, політичних, духовно-культурних чинників, дістав серед учених
назву «зона». Цей термін включає не тільки зв’язки географічно близьких
держав, але й віддалених, які мають достатньо розвинутий рівень взаємодії.
Учені розрізняють три головних категорії зон: війни; невійни; миру
та додатково (за термінологією К. Дойча) плюралістичні спільноти
безпеки. Деякі фахівці ототожнюють «сильну» державу із багатою,
демократичною та автоматично відносять її до зони миру [2, 1, 3 та ін.].
Однак це науково некоректно, оскільки концепція «сильної» держави
припускає певну динаміку, зміни, а не статичну (демократична /
недемократична) дихотомію.
Отже, Б. Бузан з метою уникнути зайвої аналогії сильної держави з
демократичною у 1991 р. запропонував інший, близький за змістом поділ на:
хаос; формації регіонального конфлікту; режими безпеки; спільноти безпеки.
Така класифікація суб’єктів міжнародного життя виглядає ідеологічно більш
нейтральною. Вона дає можливість провести певну межу між структурою,
змістом роботи, процедурними особливостями державних органів та рівнем
сформованості й розвинутості громадянського суспільства з огляду на
ймовірність розв’язання насильницького конфлікту.
Дещо інші підходи пропонує Дж. Мітзен. Вона вважає хибним, що
держави шукають безпеки для себе у фізичних, матеріальних вимірах:
захист території і структури управління від усього, що може заподіяти
матеріальну шкоду. Спираючися на роботи Д. Хусманса, Б. Максвінея, а
також Й. Маннерса, який, у свою чергу, відштовхувався від методологічнозмістовних підходів Е. Гідденса, Дж. Мітзен доводить, що фізична безпека
повинна бути не єдиним видом безпеки, яку шукають держави [12, 35]. До
цього обов’язково необхідно додавати зміни у нашому мисленні, ставленні
та підходах до безпеки в усіх вимірах.
Отже, пропонується поняття «онтологічна безпека» – це не фізична
безпека у всіх її вимірах, а суб’єктивне відчуття ідентичності, яке
каналізується у мотивацію, дії, модус поведінки і вибір.
Раціональні агенти (у цьому випадку держави) роблять цільові
вибори у логічній манері, що передбачає раціональне прогнозування
наслідків, оцінку альтернатив і спрямування дій у напрямку досягнення
низки внутрішньо взаємоузгоджених результатів. Концепція онтологічної
безпеки дозволяє бачити раціонального агента замість відірваного від
суб’єкта ефекту практичних дій. При цьому необхідно зазначити, що
довіра суб’єкта до фундаментальної когнітивної стабільності його
оточення не є автоматичною.
За повсякденним життям є «пастка хаосу». Розуміння можливості
такого сценарію призводить до величезного занепокоєння і робить
неймовірно важким примирення різних загроз, що змагаються між собою у
пріоритетності, вже не говорячи про реакцію на них. Навіть якщо суб’єкт
41

Філософія науки: традиції та інновації, 2010, №1(2)

гіпотетично точно може уявити всі непередбачувані події, тримати їх у
центрі уваги (під контролем) украй виснажливо. Відтак невизначеності
треба обмежити певними межами для того, щоб зовнішнє оточення стало
більш прогнозованим.
Пошук онтологічної безпеки спрямований на мінімізацію значної
невизначеності через накладання певного когнітивного порядку, який
пов’язує всі можливі події, що загрожують інтегральній єдності суб’єкта
на рівні практики. Виникає система базової довіри (basic trust – авторство
терміна належить Е. Еріксону).
Можна піти й іншим шляхом і зробити припущення про те, що тип
держави (мирний / агресивний) є внутрішньо обумовленим і
самоорганізуючим. Однак це призводить до негативних наслідків.
По-перше, тип ідентичності держави не асоціюється з вимогами до
поведінки, оскільки взаємодія з іншими суб’єктами міжнародного права
спрямовується потребами фізичної безпеки і не пов’язана з ідентичністю.
Політичні реалісти називають це обережністю, виходячи з того, що
поведінка не є надійним індикатором намірів.
Різні поведінки можуть належати одному типу, і є дуже мало
очевидних окремих «поведінок» між різними типами держав. Як визначав
Р. Йєрвіс, одні й ті ж самі ворожі дії можуть виходити від надії придбати і
через страх втратити [9, 37–38]. І тут можна погодитися з думкою
Е. Адлера про те, що наміри держав залишаються «булькою», що закрита
від процесів взаємодії [5, 47].
Таким чином: сучасні держави можуть виживати тільки в системі
держав, їх мотивація до виживання є сутнісно відносною і пов’язана з
позиціюванням держави стосовно інших держав.
Останнім часом проведено багато досліджень з цієї теми. Так,
П. Шредер розглянув роль «посередницьких держав» у боротьбі за статус
великих європейських держав ХІХ ст. Л. Аггестам дослідила, яким чином
рольові ідентичності (лідерство, цивільна влада) визначали зовнішню
політику британських, французьких і німецьких лідерів у 90-х роках
ХХ ст. [6, 14–17]. Проте їх об’єднує один висновок: рольова ідентичність
формується й утримується відносинами.
Наша точка зору збігається з підходами Д. Мітзен [13, 358]. Пошук
безпеки є не власністю держави, не її суттєвою ознакою, а швидше
похідною від її місця у світовому соціальному порядку. Для того щоб роль
була конституйована, вона повинна виражатися у поведінці протягом
певного часу і ця поведінка має визнаватися іншими державами як
свідчення виконання державою своєї ролі. Рольова ідентичність не тільки
впливає на інших, вона самоорганізує і розвиває саму державу.
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РЕЗЮМЕ
В. А. Мандрагеля. Национальная безопасность: поиск новых
подходов.
В статье анализируются современные тенденции в методологии
оценки национальной безопасности.
Рассматривается понятие
«национальная безопосность», сущнось которого сводится к способности
государства защитить национальные ценности и интересы в конкретных
внешних и внутренних условиях. Анализируется историческая
трансформация подходов к возможностям и перспективам стабилизации
международной обстановки. Особый акцент сделан на сложности
определения понятия национальная безопасность.
Ключевые слова: безопасность, национальная безопасность,
онтологическая безопасность
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SUMMARY
V. A. Mandragelya. National Security: Search of New Approaches.
In the article there are analyzed the modern trends in methodology of
evaluation of national security. The historical transformation of approaches to
possibilities and perspectives of international situation stabilization is
considered. The main efforts focus on difficulties and complexity of defining the
notion «national security».
Key words: security, national security, ontological security.
УДК 008. 130.2
И. А. Донникова
Одесский национальный университет
им. И. И. Мечникова

СОЦИОСИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ
КУЛЬТУРЫ: ОТ СУЩНОСТИ КУЛЬТУРЫ К СУЩНОСТИ
СОЦИАЛЬНОЙ САМООРГАНИЗАЦИИ
В статье показано, что построение различного рода синергетических
концепций культуры требует учета аксиологических аспектов социального порядка.
Анализ социосинергетических концепций культуры выявляет новые проблемы, решение
которых будет способствовать более глубокому пониманию сущности социальной
самоорганизации и роли культуры в этом процессе.
Ключевые слова: синергетический дискурс, социокультурная синергетика,
социальная самоорганизация, культура, человекотворчество.

Развитие синергетики – междисциплинарного направления,
сложившегося в последние десятилетия ХХ века, способствует
обновлению методологических подходов и проблемного поля социальногуманитарных наук, в том числе и философско-культурологического
знания. Синергетический дискурс, в котором понятия и принципы
синергетики используются для анализа социокультурных процессов,
выступает одновременно особым способом постановки и обсуждения
проблем. По мнению О. Н. Астафьевой, он позволяет, «не прибегая к
жестким определениям и понятиям, используя разного рода метафоры,
осмыслить в терминах синергетики реальность происходящих
социокультурных изменений» [2, 104–105]. Усиливающийся интерес к
изучению явлений культуры нашел выражение в возникновении
социокультурной синергетики, в центр внимания которой попадает
широкий круг проблем – от становления личности до исторической
динамики культуры. Вместе с тем различные синергетические
концептуализации культуры дают разное понимание ее роли в социальной
самоорганизации. Становится очевидным, что в синергетическом дискурсе
активной должна быть не только синергетика, предлагающая
теоретические схемы для анализа социокультурных процессов, но и
философско-культурологическое
знание,
способное
раскрыть
человекотворческий смысл социальных изменений.
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Цель статьи – выявление в синергетических концепциях культуры
предпосылок для обоснования культурогенной сущности социальной
самоорганизации.
Возможность применения самоорганизационных моделей в анализе
культуры начала обсуждаться в отечественной науке в 90-е годы прошлого
столетия. В Украине одной из первых публикаций по этой теме стала
статья А. В. Свидзинского [9], в которой, используя одну из главных идей
синергетики – идею когерентности и опираясь на исследования
Т. де Шардена и В. И. Вернадского, автор предложил определять культуру
как процесс самоорганизации ноосферы. Более подробное изложение эта
идея получила в его работе «Самоорганизация и культура» [10]. Среди
российских исследователей одним из первых, кто заинтересовался
возможностями синергетического подхода, был М. С. Каган. В своей
монографии [6], рассматривая методологические принципы изучения
истории культуры, он отметил необходимость дополнения системного
подхода синергетическим, который позволяет дать интегральное,
целостное описание культурно-исторического процесса. В то же время,
обсуждая его продуктивность в сфере гуманитарного знания, М. С. Каган
указал и на проблемы, связанные с применением нового подхода: «…В той
мере, в какой изучение человека, общества, культуры стремится быть
научным – при всей специфичности гуманитарного знания, – оно должно
освоить методологию современного изучения природных систем, но
поскольку они являются менее сложными, чем системы антропо-социокультурные, методологические принципы их изучения, сложившиеся на
почве изучения физических, химических, биологических систем, с
органичным для них математическим аппаратом, должны быть приведены
в соответствие с уровнем сложности данного класса систем, а не
переноситься механически из сферы естествознания в сферу
гуманитарного знания» [6, 32].
Подобную методологическую
осторожность разделяют многие исследователи, которые, если и
допускают применение синергетического подхода, то очень дозированно.
Так, Г. А. Аванесова отмечает: «Если целый класс исторических
тенденций социокультурной динамики (например, циклические изменения
в экономике, катастрофы в политике, взрывы в культуре и др.) может быть
подвергнут плодотворному анализу с позиций теории синергетики, то
изучение особенностей изменений в искусстве, явлений обыденной жизни,
внутренних закономерностей индивидуального развития человека с этих
позиций далеко не всегда может быть плодотворным» [1, 136].
На наш взгляд, проблема «несовместимости» предлагаемых
синергетикой идей с культурологическими исследованиями зачастую
заключена в самом культурологическом знании, которое, развиваясь в
рамках традиционных методологических подходов, не использует в
достаточной мере свой междисциплинарный потенциал. Как отмечает
А. В. Свидзинский, слишком укоренилось в науке и в обыденном сознании
представление о культуре как системе артефактов, т. е. продуктов
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творческой деятельности человека. А это создает своеобразный
«замкнутый круг», поскольку, с одной стороны, культура рассматривается
как процесс, а с другой – как набор завершенных, а потому статичных по
своей природе результатов творчества. Остается также неясным, каково
функционирование последних в становящемся бытии человека и общества,
каким образом вернуть их в живой процесс жизнетворчества людей?
Трудно не согласиться с А. В. Свидзинским в том, что решение этой
проблемы возможно только в том случае, «если вместо аматорского,
поверхностного понимания культуры как объекта опеки соответствующего
министерства, мы построим концепцию культуры, соответствующую
уровню современной науки о мире и об общих законах его
развития» [9, 142]. Если оставаться в границах «артефактного» понимания
культуры, то ее исследование становится «несовместимым» с
процессуальным, по сути, синергетическим подходом, а попытки его
применения оборачиваются исследовательской неудачей, механическим
соединением в принципе несоединимого.
Современная научная реальность такова, что в процессе
формирования находится не только новая методологическая программа,
предлагаемая синергетикой. Под ее влиянием трансформации охватывают
различные области знания, ставя их перед необходимостью отказаться от
изживших, исчерпавших свой познавательный потенциал подходов,
концепций, отобрать и обновить те из них, которые способны вывести
данную отрасль знания на новую ступень развития. Обновление не может
не затрагивать и культурологическое знание, несмотря на всю сложность и
проблематичность этого процесса.
Предпосылки для диалога с синергетикой заключены в
междисциплинарном характере культурологического знания. Отсутствие
жестких
предметных
границ
способствует
проникновению
в
культурологию нетрадиционных для нее методологических подходов.
Культура
–
явление
чрезвычайно сложное,
многомерное
и
полифункциональное. В своем качественном разнообразии она охватывает
как индивидуально-личностные проявления человека (от интимнотелесных до духовно-интеллектуальных и практических), так и
широчайший спектр межличностных и коллективных взаимодействий,
многообразие социальных связей, отношений и структур, а также включает
отношения «человек – природа», «общество – природа». Авторы и
сторонники того или иного подхода к культуре, как правило, акцентируют
внимание на определенных механизмах ее функционирования, связывая их
либо с семантическим строем культуры, либо с ее ценностным
содержанием, либо с технологиями деятельности человека, с готовностью
использовать для анализа этих механизмов практически весь набор
методов социального познания. С другой стороны, смежные науки
становятся более открытыми для использования культурологического
подхода в своем предметном поле, проводя культурологический анализ
исследуемых социальных объектов или процессов. В результате весь
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спектр отношений, возникающих в системе «природа – человек –
общество», попадает в поле культурологических интерпретаций. При
соответствующем изменении ракурса рассмотрения в культурологических
концепциях выявляются самоорганизационные потенции культуры.
Одним из условий «распознавания» в культуре нелинейных процессов
является отказ от ее артефактного понимания, которое предполагает
«мертвый»
порядок
застывших
культурных
форм,
легко
трансформирующийся при освоении их человеком, в хаос разрозненных
«продуктов» культуры. Синергетический подход дает возможность
синтезировать различные культурологические концепции, объединяя их
общей исследовательской задачей – выявление самоорганизационных
механизмов социального бытия. Схемы самоорганизации, предлагаемые
синергетикой, используются для анализа социокультурных процессов через
«узнавание» в них неустойчивости и нелинейности, бифуркаций,
аттракторов, параметров порядка и т. д. Так, М. С. Каганом предложена
системно-синергетическая концепция историко-культурного процесса,
О. Н. Астафьева исследует специфику самоорганизации социокультурных
систем в условиях нестабильности. А. П. Назаретян, обращаясь к
цивилизационным и социокультурным кризисам, развивает концепцию
«техно-гуманитарного баланса». При этом становится очевидным, что
понимание роли культуры в социальных изменениях обусловлено, вопервых, смысловым наполнением самой категории культуры, во-вторых,
пониманием сущности социальной самоорганизации, природы социального
хаоса и социального порядка, истоков социальной неустойчивости.
М. С. Каган определяет культуру как системную, исторически
образовавшуюся и исторически изменяющуюся многостороннюю
целостность специфически человеческих способов деятельности и ее
опредмеченных плодов – материальных, духовных и духовно-материальных,
художественных [5, 44]. Культура как сверхсложная самоорганизующаяся
система включена в процесс саморазвития социума. Специфика ее
заключается в том, что она инициирует возникновение нового, обусловливает
нелинейный характер социальной динамики.
Раскрывая полиритмичность культуры, анализируя ритмо-волновые
культурные процессы, соотношение в культуре симметрии и ассимметрии,
М. С. Каган вводит понятие полифуркации, позволяющее акцентировать
внимание на конкретных состояниях культуры, в которых «вызревают»
магистральные исторические события. Прослеживая системные изменения
в культуре, смену социокультурных целостностей, исследователь
использует понятие «переходность». В переходных стадиях наиболее
очевидной становится полифункциональность культуры, которая
одновременно является источником инноваций (через активность
индивидов), создает единое пространство человеческих общностей
(выполняет роль параметра порядка), «притягивает» и направляет к единой
цели человеческие устремления (выполняет роль аттрактора). Одной из
важнейших функций культуры становится отбор новаций, которые не
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разрушают «предельные» условия человеческого существования, «ядра»
антропо-социо-культурной системы. Культура становится «защитным
слоем» человеческого бытия, селекционируя инновации и трансформируя
их в традиции, включая в ценностно-смысловой контекст. Основу
переходных процессов составляет взаимодействие инноваций и традиций,
порождающее конфликты, несовпадение динамики и ритмов на разных
уровнях социокультурного бытия.
Признавая важность и научную ценность концепции М. С. Кагана,
нельзя не отметить, что она продуцирует новые проблемы, решение
которых, наверное, может быть найдено в рамках предложенной
концепции. Исходное понимание культуры как системной целостности,
отличной от общества, приводит к разделению процессов самоорганизации
в культуре и в социуме (как иной по отношению к культуре системы). Это,
на наш взгляд, создает дополнительные трудности для понимания
социальной самоорганизации, поскольку анализ культуры и социума как
относительно автономных систем вызывает необходимость поиска связи
между ними. Системный подход к культуре, дополненный
синергетическими схематизациями, позволяет акцентировать внимание на
парадигмальных изменениях в культуре, на переходных периодах истории,
когда происходит кардинальное изменение направленности ее развития.
Обоснование ведущей роли культуры в «обновлении» истории требует
выделения критериев разделения истории и истории культуры, поскольку
инициирование культурой новых направлений социальной динамики
далеко не всегда соответствует ее «защитной» функции: многие
исторические события и их последствия деструктивны для общества и
человека. Если культура через творчество человека провоцирует новации,
очевидно, формируемый ею социальный порядок должен сохранять
человекотворческую сущность. В противном случае следует признать:
либо социальный порядок возникает благодаря иным, не культурным
механизмам, либо культура амбивалентна и способна порождать
античеловеческие формы бытия людей. Но в таком случае она перестает
быть культурой.
Близка к концепции М. С. Кагана и научная позиция
О. Н. Астафьевой. Акцентируя внимание на понятии «переходность», она
соотносит его с понятием «нестабильность» и дает более детальное
описание
социокультурных
самоорганизационных
процессов.
О. Н. Астафьева определяет нестабильность, во-первых, как внутреннее
свойство культуры, проявляющееся во всех фазах развития, связанное с ее
способностью к саморазвитию и самоорганизации, во-вторых, как
определенное состояние культуры в трансформирующихся обществах
(нестабильность в фазе хаоса). В последнем случае нестабильность – это
состояние фазового перехода от хаоса к порядку (и обратно), характерной
особенностью
которого
является
определенное
стягивание
к
аттрактору [2, 111–112]. В фазе нестабильности процессы развития еще не
укладываются в качественно-определенные формы социокультурного
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бытия. В случае возникновения «режима с обострением» изменения
обретают системный характер, и поиск новых форм культуры
сопровождается снижением смыслов традиций и идеалов. «Основные
изменения концентрируются вокруг ценностно-смыслового ядра
культуры – в обществе активизируются процессы выстраивания новой
иерархии ценностей, которая на ранних стадиях еще не выполняет своей
интеграционной функции, а в ряде случае даже напротив усиливает
социокультурную дифференциацию, приводит к кризису идентичностей,
маргинализации и социальным деструкциям, аномии, активизации мифа и
архетипов и т. д.» [2, 112].
Развивая мысль М. С. Кагана о формировании в состоянии
переходности нового типа культуры, О. Н. Астафьева приходит к выводу о
существовании в этой фазе самостоятельного типа культуры. Как и другие
типы, он характеризуется целостностью, основанной на «многообразии
качественно-определенных и еще становящихся форм социокультурного
бытия» [2, 113–114]. Структуры прошлого (традиции) размываются
структурами настоящего (формами культурного плюрализма) и
складываются
в
целостную,
относительно
устойчивую,
эволюционизирующую структуру с нарушением симметрии. Эти процессы
поддерживают нестабильность на уровне целостности: процессы
саморазвития сменяются процессами самоограничения [2, 115]. Таким
образом, устойчивое социокультурное развитие одновременно является и
устойчиво-нестабильным.
Категория нестабильности рассматривается О. Н. Астафьевой в
качестве основной для описания состояния культуры, а в качестве
доминантной
характеристики
социума
используется
категория
«стабильность». Таким образом, возникает возможность анализа сложной
динамики взаимоотношений и взаимозависимостей культуры и общества в
одном пространственно-временном континууме [3, 405]. Культура
обладает большей степенью свободы по отношению к социальному
бытию, поскольку основана на творческой деятельности людей, которая
рассматривается как спонтанный процесс рождения нового. Связь с
творческим личностным началом обусловливает и более устойчивую
природу культурных инноваций, так как они соотносимы с историческими
корнями культуры, ее ценностно-смысловым контекстом. В социуме же
целостность
уравновешивается
через
сознательную,
ценностноориентированную
деятельность
людей,
поэтому
социальные
характеристики более изменчивы.
Связывая культуру с процессами самоорганизации, О. Н. Астафьева
отмечает, что культура одновременно поставляет хаос в социум и
способствует его преодолению. Порядок и хаос, по мнению исследователя,
есть разные способы бытия культуры, они передают единый процесс
становления. Социокультурный порядок устанавливается на основе
повторяемости внешних природных событий, стереотипных ситуаций,
устойчивых
процессов
в
обществе,
на
архетипах
сознания,
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этнонациональных паттернах мышления и т. д., пронизывает все аспекты
социальной практики. Хаос в культуре рассматривается как фаза
повышенной нестабильности структурно-формообразующих и смысловых
начал в системе, трудноопределимости возможностей взаимодействия
элементов внутри системы (и с другими системами), в которой создается
особая ситуация поиска и повышенной креативности, активизирующая
процессы самоорганизации [3, 395]. Становление антропосоциокультурных
систем есть процесс взаимоперехода хаоса и порядка, в котором культуре
отводится роль инициатора различного рода новаций, первоначально
проявляющих себя в виде хаотичных тенденций.
На наш взгляд, признание «хаотичности» культуры содержит
противоречие, требующее разрешения. Многовариантность развития,
присущая переходным периодам, выражается в том, что среди
потенциальных вариантов есть и такие, которые связаны с
саморазрушением системы. Возникает вопрос, какой хаос продуцирует
культура – только такой, который рождает новый порядок, или через
активность человека она также производит хаос, способный вывести на
еще большее разрушение?
Констатация «хаотичности» культуры без необходимых уточнений
понятия хаоса, выявления его источников неизбежно приводит к выводу о
том, что культура сочетает противоположные функции – энтропийную и
негэнтропийную. В связи с этим представляется спорной точка зрения
О. Н. Астафьевой о том, что культура «участвует» в производстве разного
уровня и разного рода рисков – техногенного и экологического кризисов,
утрате этнокультурной идентичности, снижении культурного разнообразия
и т. д. Такая позиция противоречит пониманию культуры как «защитного»
слоя человеческого бытия, а способность культуры устанавливать
когерентные взаимодействия между различными уровнями и элементами
социальной реальности сводится к формальной функции создания
социального порядка безотносительно его содержания.
На наш взгляд, причины социальных рисков и кризисов следует
искать не в культуре, а в социальности как таковой, которая, кроме
культуры, включает в себя цивилизационный, ментальный и иные срезы.
Понятия «социальное», «культурное», «цивилизационное», «ментальное»
часто отождествляются, не имеют четких критериев разграничения, однако
исследование феномена социальной самоорганизации актуализирует
вопрос об их соотношении. По своей сущности цивилизация, менталитет
способны продуцировать деструктивные начала в социальном бытии. Имея
с ними области «пересечения», культура, тем не менее, не совпадает в
главном – ее назначение заключается в сдерживании хаоса, трансформации
его в творчество.
Соотносить культуру с хаосом возможно в том смысле, что культура
не производит хаос, а «соприкасается» с ним; препятствуя разрастанию
деструктивных процессов, изменяется сама в поиске адекватных
механизмов их сдерживания. В качестве источника социального хаоса, на
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наш взгляд, следует рассматривать человека, который вследствие разрыва
сущностной связи с культурой становится деструктивным началом
социальной реальности. Противоречивая человеческая сущность в
потенциальном виде содержит как творческие, так и деструктивные
способности, которые раскрываются в социуме. Создавая культуру,
человек вырабатывает механизмы самоорганизации собственной жизни, а
включаясь в межиндивидные взаимодействия как субъект культуры,
становится активным участником негэнтропийных процессов в социуме.
Негэнтропийную функцию культуры как базовую выделяет
А. П. Назаретян, представляющий культуру как совокупный механизм,
который изменяется в соответствии с потребностями социума. В его
понимании общество является неравновесной системой особого типа,
устойчивость которой обеспечивается искусственным опосредованием
внешних (природной средой) и внутренних отношений, а культура
является
всем
комплексом
негэнтропийных
опосредствующих
механизмов [8]. Ее главная функция – обеспечивать «прогрессивные»
изменения, которые автором рассматриваются как цепь успешных
адаптаций общества к последствиям собственной активности (на фоне
преобладающих разрушительных эффектов). Социальная эволюция
становится возможной благодаря действию закона техно-гуманитарного
баланса – специфического механизма селектогенеза, посредством которого
человечество адаптируется к растущему инструментальному могуществу.
«…Существование социумов лишено естественных гарантий и в
значительной мере
определяется
тем,
насколько способность
целенаправленно использовать энергию уравновешена умением оценивать
долгосрочные последствия (инструментальный и гуманитарный интеллект,
«сила» и «мудрость»)… Зависимость между тремя переменными –
технологическим потенциалом, качеством культурной регуляции и
социальной жизнеспособностью – и названа законом техно-гуманитарного
баланса: чем выше мощь производственных и боевых технологий, тем
более совершенные механизмы сдерживания агрессии необходимы для
сохранения общества» [7, 141].
Выполняя негэнтропийную функцию, культура регулирует смену
процессов
накопления
интеллектуального,
инструментального,
этнического и др. разнообразия и процессов самоограничения, позволяя
преодолевать кризисные ситуации в истории. «Шанс на конструктивное
преодоление кризиса система получает в том случае, если она успела
накопить
(сохранить)
достаточный
внутренний
ресурс
слабо
структурированного и актуально бесполезного разнообразия. Какие-то из
«лишних» элементов, сохранившихся на периферии системы, с
изменением условий становятся доминирующими и обеспечивают
образование новой, иногда более высокоорганизованной системынаследницы» [8].
В концепции А. П. Назаретяна негэнтропийность культуры
связывается не с формальным поддержанием социального порядка, а
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предполагает и аксиологический аспект, «гуманизацию» интеллектуальноинструментальных достижений человечества. Вместе с тем, поскольку
культура представлена как адаптационный механизм, производный от
технологических аспектов социального развития, она лишена активной,
творческой функции по отношению к социуму, ее роль сводится к
сдерживанию человеческой агрессии и агрессии общества по отношению к
природе. Тем не менее ценной является идея негэнтропийности культуры
(обусловленной ее аксиологической сущностью), которая может получить
дальнейшее развитие в анализе социальной самоорганизации.
Проанализированные синергетические концепции культуры, с одной
стороны, демонстрируют конструктивность новых подходов в анализе
объективных социокультурных процессов, с другой стороны, становится
очевидным
игнорирование
в
них
индивидуального
уровня
социокультурных изменений. Рассмотренные концепции «бессубъектны»,
культура в них соотносится с объективированными, а потому и ценностнонейтральными формами человеческой деятельности. Человек же как
творец культуры оказывается «вне» социокультурных изменений. Это
актуализирует проблему поиска такой концептуальной модели, которая
позволила бы объединить экзистенциально-личностный и коллективный
уровни культуры и, соответственно, социальной самоорганизации.
Кроме того, становится очевидным, что построение различного рода
синергетических концепций культуры требует учета аксиологических
аспектов социального порядка. В противном случае роль культуры может
быть сведена к формальной функции – согласованию разупорядоченных
социальных процессов и тенденций без учета содержательной
наполненности возникающей упорядоченности. К. Х. Делокаров отмечает,
что вопрос о том, какой порядок больше отвечает логике вещей, интересам
системы очень сложен, особенно в области человеческих отношений. Тем
не менее можно заметить, что тот порядок в социуме наиболее
долговременен, который устанавливается «снизу», а не «сверху», решает
большее число накопившихся в обществе проблем, «считается» с
разнообразием, не пытается унифицировать это разнообразие [4, 71].
Можно добавить, что «долговечность» такого порядка выявляет и его
ценностный статус, одобрение и принятие индивидами, которые находят в
нем возможности для самореализаций. Тем самым выявляется
необходимость
учета
аксиологического
аспекта
социальной
самоорганизации, без которого синергетические концепции культуры не
получают должного обоснования. Понятие социальной самоорганизации
призвано раскрывать не только процессы, протекающие в социуме (так
называемую «социумную» самоорганизацию), но и специфику
становления социокультурного бытия, разворачивающегося в коэволюции
природы, человека и общества.
По своей сущности культура индивидуальна, поскольку она
«произрастает» из уникальной природы человека, его творческих
возможностей и потребности в самореализации. В то же время процесс
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культуротворчества осуществляется в межличностных взаимодействиях, в
которых личностно-значимое для данного человека оказывается значимым
и для других. Эта «общезначимость» обнаруживается тогда, когда
взаимодействующие индивидуальности выступают как субъекты культуры
– выражая «человеческое» в себе и обнаруживая «человеческое» в другом.
На этом пересечении, в ситуации «между» (М. Бахтин) происходит
рождение новых культурных смыслов, которые являются одновременно и
общезначимыми, и личностными. Культуротворчество становится
человекотворчеством и наоборот. В культуре снимается конфликт
индивидуального и коллективного, противоречия между ними становятся
не препятствием, а возможностью для поиска единых созидающих основ
человеческого существования.
Таким образом, становится очевидным, что исследование
социальной самоорганизации должно учитывать, во-первых, включенность
человека в социальные процессы, во-вторых, аксиологический аспект
социальных изменений, который выявляет их человекотворческую
направленность. Это позволит не только раскрыть связь культуры с
процессами социальной самоорганизации, но и обосновать их
культурогенную сущность.
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РЕЗЮМЕ
І. А. Доннікова. Соціосинергетичні концептуалізації культури: від
сутності культури до сутності соціальної самоорганізації.
В статті показано, що побудова різного роду синергетичних концепцій
культури потребує врахування аксіологічних аспектів соціального порядку.
Аналіз соціосинергетичних концепцій культури виявляє нові проблеми,
вирішення яких сприятиме більш глибокому розумінню сутності соціальної
самоорганізації та ролі культури в цьому процесі.
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SUMMARY
І. A. Donnikova. The Socialsynergetic Conceptualizations of Culture:
from Essence of Culture to Essence of Social Self-organisation.
The analysis of cultures’ conceptions in social synergetics exposes the
new problems, the solution of which will promote the deeper understanding of
essence of social self-organisation and the role of culture in this process.
Key words: synergetics discourse, sociocultural synergetics, social selforganisation, culture, man creativity.
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БИОСОСТАВЛЯЮЩАЯ NBIC – КОМПЛЕКСА В КОНТЕКСТЕ
ТРАНСГУМАНИЗМА
В статье раскрываются философские аспекты развития одной из
составляющих комплекса NBIC – биотехнологии. Особое внимание уделяется
методологическому осмыслению развитию биотехнологий, их амбивалентной природе
в рамках трансгуманизма.
Ключевые слова: NBIC – конвергенция, биотехнологии, трансгуманизм,
постчеловек.

В начале третьего тысячелетия происходят качественные изменения
во всех основных сферах научного знания: нано-био-генно-инфокомпьютерных. Сегодня же благодаря ускорению научно-технического
прогресса мы наблюдаем пересечение во времени целого ряда волн
научно-технических
революций.
Особо
следует
выделить
биотехнологическую революцию, которая началась под воздействием
нанотехнологий и когнитивных наук.
Каждая из этих областей знаний способна принести множество важных
теоретических и практических результатов. При этом полученные результаты
оказывают революционное влияние не только на развитие своей отрасли, но
и ускоряют развитие технологий в других областях знаний.
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Диалектическая
взаимосвязь и
способность
к
синергизму
вышеперечисленных отраслей научного знания получило название
NBIC-конвергенции (по первым буквам областей: N – нано; B – био; I – инфо;
C – когно). Этот термин введён в 2002 году Михаилом Роко и Уильямом
Бейнбриджем, авторами отчёта «Converging Technologies for Improving Human
Performance». С этого момента феномен NBIC-конвергенции стал предметом
пристального анализа философского и научного сообщества. Наиболее
известные работы в этой области принадлежат таким исследователям, как
В. И. Аршинов, В. С. Лукьянец, Д. А. Медведев, В. В. Прайд.
Конвергенция (от англ. convergence – «схождение в одной точке»)
означает не только взаимное влияние, но и взаимопроникновение
технологий, когда границы между отдельными технологиями стираются, а
многие интересные результаты возникают именно в рамках
междисциплинарной работы на стыке областей. В отношении NBIC –
конвергенции можно даже говорить о возможном частичном слиянии этих
областей в единую научно-технологическую область знания.
Принципиально важно, что такая область будет включать в предмет
своего изучения и действия почти все уровни организации материи – от
атомной и молекулярной природы вещества (нано) до природы жизни
(био), природы разума (когно) и процессов информационного обмена
(инфо). Учитывая взаимосвязь всех человеческих знаний, интерес
представляет вопрос о структуре всей совокупности этих знаний. В идеале
подобная структура должна включать в себя все области и уровни знания:
повседневно-практическую, научную,
техническую, эстетическую,
моральную, религиозную и др.
Основные области новейших технологий часто образуют
пространства взаимных пересечений. На этих стыках используются
инструменты одной области для продвижения другой. Кроме того,
учёными иногда обнаруживается сходство изучаемых объектов,
принадлежащих разным областям. Из четырёх элементов комплекса: нано, био-, инфо-, когно-, наиболее развитый из них чаще всего поставляет
инструменты для развития других.
В этой связи большой интерес, по нашему мнению, представляет
развитие биотехнологии. Существенный вклад в изучение биотехнологий
внесли такие исследователи, как И. В. Вишев, М. Кайку, Ф. Фукуяма,
Б. Г. Юдин, а в нашей стране – В. И. Глазко, Л. И. Сидоренко,
В. Ф. Чешко и др.
В работе В. И. Глазко, В. Ф. Чешко «High Hume (биовласть и
биополитика в обществе риска)» дается такое определение биотехнологии –
«это совокупность методов использования в производстве живых организмов
и биологических процессов. Отличительной особенностью биотехнологии
является преобразование генетической информации, контролирующей
течение биологических процессов, с целью их адаптации к потребностям
производства» [4, 273].
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В ней (биотехнологии) заметно влияние физикалистского подхода и
связанных с ним таких исследовательских направлений, как физикохимическая биология, молекулярная биология, которые стремятся
«разобрать» живые организмы до уровня простейших «кирпичиков» –
молекул. Живое рассматривается как средство производства в ряде всех
прочих средств. При биологической трансформации органических
соединений микроорганизмам отводят роль химических реагентов. Живое
уподобляется набору деталей, которые можно свободно рекомбинировать
ради практических задач, связанных с получением тех или иных продуктов –
новых товаров на рынке. Живое редуцируется до физико-химической
машины не только концептуально, но и технологически: живые клетки (или
их составные части) функционируют как аналоги химических реактивов,
датчиков и даже магнитов [13].
Необходимо отметить, что современная биотехнология имеет
амбивалентную философскую основу. В ней уживаются мощные
физикалистские течения, особенно проявляющиеся в генноинженерных
разработках, и альтернативные подходы к живому (элементы восточных
технологий, экосистемные проекты), которые способствуют внедрению
принципов коэволюции, гуманистики и косвенно поддерживают натурализм
в понимании человека в его взаимоотношениях со всем биосом.
Мы согласны с мнением многих исследователей [1, 11, 14, 17] о том,
что развитие NBIC – технологий может стать началом нового этапа
эволюции человека – этапа направленной осознанной эволюции. В этом
проявляется трансгуманистический характер NBIC- конвергенции.
Мировоззрение, которое охватывает эти проблемы и пытается
осмыслить их, – это трансгуманизм. Начало формирования
трансгуманизма положило эссе «Дедал: наука и будущее» (1923)
британского биохимика Джона Холдейна (J. B. S. Haldane). Главная идея
эссе состоит в том, что открытия науки и новых технологий смогут
изменить общество и улучшить существование человека в этом мире. Эта
и другие идеи получили своё развитие в романах А. Азимова, А. Кларка,
С. Лема, Хайнлайна, а позднее В. Винджа, Б. Стерлинга, Г. Эвана, оказав
дальнейшее влияние на развитие трансгуманизма. Джулиан Хаксли
(Julian Huxley) был первым, кто ввёл в оборот термин «трансгуманизм» в
своей книге «Новые бутылки для нового вина» (1957). В наше время
трансгуманизм определяется как рациональное, основанное на осмыслении
достижений и перспектив науки мировоззрение, которое признает
возможность и желательность фундаментальных изменений в положении
человека с помощью передовых технологий с целью ликвидировать
страдания, старение и смерть и значительно усилить физические,
умственные и психологические возможности человека [3].
В основе трансгуманизма лежит предположение, что человек не
является
последним
звеном
эволюции,
а
значит,
может
совершенствоваться до бесконечности (через промежуточный этап
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трансчеловека к постчеловеку), причем NBIC – технологии, особенно
биологические, можно рассматривать в качестве основы трансгуманизма.
Современная форма трансгуманизма связана с работами в области
крионики Р. Эттингера. В книге «Перспектива бессмертия» (1964) он
выдвинул идею о замораживании человеческого тела для остановки
химических процессов [16]. Второй, после крионики, технологией,
связанной с трансгуманизмом, становится молекулярная технология,
получившая прогностическое обоснование в книге Эрика Дрекслера
«Машины созидания» (1986) [6].
Трансгуманисты считают, что свободная личность имеет полное
право вмешиваться в природу. По их мнению, не должно быть моральных
или этических табу, запрещающих личности по ее собственному
усмотрению изменять свою природу. Они не видят ничего
предосудительного ни в желании личности жить как можно дольше, ни в
ее естественном стремлении сделать, изучить и пережить больше, чем это
возможно ныне за обычную человеческую жизнь. В понимании
трансгуманистов личность имеет право взрослеть и развиваться гораздо
дольше, чем те годы, которые отпущены ей эволюционным прошлым.
Ведущей темой трансгуманизма, активно обсуждаемой мыслителями,
является проблема трансчеловека. Трансчеловек – это тот, кто достаточно
информирован, чтобы увидеть в будущем радикально новые возможности,
тот, кто готовится к ним и использует все существующие возможности для
самоулучшения. В работах авторов – В. И. Аршинова, Д. А. Медведева,
В. В. Прайд и др. [4, 5, 9, 10], делается вывод, что основными признаками
трансчеловечности будут: бесполость, тело, улучшенное имплантантами,
искусственное размножение. То есть трансгуманисты считают необходимым
использовать технологические методы для выхода за пределы человеческого
способа существования [8, 20].
В свою очередь, последствия применения на практике новейших
разработок и технологий помимо позитивных изменений могут иметь и
негативные аспекты – вплоть до тотального уничтожения человеческой
цивилизации как таковой. Так, использование наномашин может привести к
воплощению в реальность сценариев «Серая топь» и «Черная топь», согласно
которым самовопроизводящиеся наномашины случайно выходят из-под
контроля («серая топь») или умышленно изготовленные разрушительные
наномашины («черная топь») пожирают всю биосферу. Успехи в области
компьютерных технологий могут способствовать созданию «Сверхразума» –
искусственного интеллекта, который может детерминировать людей
непосредственной угрозой (так называемый сценарий «Терминатора»). К
возможным негативным последствиям использования успехов в области
биотехнологий можно отнести сценарий «разделение общества на Высших и
Низших»: рассматривается угроза расслоения человечества на бессмертную,
неуязвимую и почти всемогущую финансово-политическую верхушку и
подконтрольную ей массу «обычных» людей.
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Чтобы оценить возможные риски генетического изменения человека,
необходимо рассмотреть его не просто как биологический организм, но
как сложную биосоциальную систему. Человеческая телесность – не
только то, что создано природой в процессе естественной эволюции. Это
еще и система искусственных органов, фрагментов созданной человеком
второй природы, которые стали продолжением и дополнением
биологического тела человека. От простейших инструментов: молотка,
лопаты до сложных машин, микроскопов, телескопов, средств связи,
компьютеров, которые усиливают наши органы. Везде мы имеем дело со
второй, искусственно созданной компонентой человеческой телесности. О
возможностях человека нужно судить, принимая во внимание
двухкомпонентный системный характер нашей телесности.
Изменение генетической информации с целью создания более
мощных интеллектуальных и витальных способностей подводит к вопросу
о том, что же есть выживание человека и человечества перед лицом
открывающихся возможностей трансформации тела, чувственности и
биологического интеллекта ныне живущих людей. Существует тонкая
грань между генетическим вмешательством, которое поможет человеку
избавиться от недугов, и экспериментами над здоровыми людьми с целью
улучшить генетические свойства. Попыткой решения таких проблем
является возникновение новых форм социального контроля за научными
исследованиями – это этическая экспертиза научных проектов. В
этических комитетах вместе с учеными работают политики, религиозные
деятели, общественность. Усиление контроля за развитием науки не
отменяет самого развития. Оно должно быть направлено на выбор таких
стратегий, которые обеспечили бы безопасность человечества.
Где же тот предел технологической переделки, переход через
которую может считаться угрозой для существования человека? Насколько
этически оправданна технологическая революция, если рассматривать
этику как фактор сохранения человечества?
В связи с этим для развития биотехнологий имеет важное значение
развивающийся этос трансгуманизма. Трансгуманизм вводит некоторые
ценностные установки, которые оправдывают развитие биотехнологии,
придавая ей некую этическую легитимность. Вопрос «можно ли
детерминировать достоинство человека его человеческим бытием?» всё же
остаётся
нерешенным,
поскольку
трансгуманисты
полагают
противоположное. Как считают многие исследователи, это противоречие
трансгуманизма проистекает из натуралистичности его этической концепции.
Можно по-разному относиться к позиции трансгуманистов. Однако
сегодня очевидно одно – мы не можем достоверно предсказать финал
обостряющегося спора о стратегии самопреодоления человека. Практика
использования технологий третьего тысячелетия – это гигантский и крайне
рискованный эксперимент над человечеством во всей его тотальности.
Рождающаяся на наших глазах антропология постчеловека – это не
абсолютно обоснованная теория, а скорее практика поиска путей к новой
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философии, способной преодолеть изъяны и ограниченности практической
философии эпохи Модерна [9].
Остаются без ответа целый ряд очень непростых философских,
социальных, этических, правовых, религиозных и других вопросов,
поставленных развитием современных биотехнологий. Решение проблем,
возникающих на стыке социальных и биологических исследований
наследственности человека, в рамках разработки научной теории
управления наследственностью человека, предполагает соотнесение
частнонаучных представлений о человеке с философским пониманием его
сущности и существования. Возможно, скептическое отношение к
современным биотехнологиям изменится. Совершенствование технологии
и дальнейшие испытания с учетом уже имеющихся результатов позволят
избежать многих проблем, связанных с вмешательством в геном человека,
и продвигать дальше завоеванные позиции.
Итак, важнейшей составляющей в формировании способов и
подходов к решению обозначенных выше вопросов в комплексе NBIC
является философское осознание особенностей новых типов отношений
между субъектом и объектом, складывающихся в сфере биотехнологий,
преобразующей биологическую природу человека. Философская
рефлексия в этом случае может стать методологической и
мировоззренческой базой для постановки и решения всего комплекса
социально-гуманитарных проблем.
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РЕЗЮМЕ
Б. В. Прокопенко. Біоскладова NBIC – комплексу у контексті
трансгуманізму.
У статті розкриваються філософські аспекти розвитку однієї з
складових NBIC - комплексу – біотехнології. Особлива увага приділена
осмисленню розвитку біотехнологій, їх амбівалентній природі у межах
трансгуманізму.
Ключові слова: NBIC - конвергенція, біотехнології, трансгуманізм,
постлюдина.
SUMMARY
B. V. Prokopenko. Biocomponent of NBIC – complex from
Transhumanism positions.
In article reveals philosophical aspects of development of one of
components NBIC – complex – biotechnology. The special attention is given to
judgement of these problems within the limits of transhumanism.
Key words: NBIC – convergence, biotechnology, transhumanism,
posthuman.
УДК 351.746.1
І. В. Лісникова
НТУУ КПІ

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА В КОНТЕКСТІ ПЕРЕХОДУ
УКРАЇНИ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ
З’ясовується екологічний стан українського суспільства. Аналізується система
“природа-суспільство” крізь призму потреб, екологічних загроз чи небезпек.
Обґрунтовується необхідність цілеспрямованої діяльності суспільства щодо
забезпечення сприятливих умов для своєї життєдіяльності.
Ключові слова: екологічна небезпека, специфічна діяльність, екологічна загроза,
інтерес, потреба, екологічний стан, система екологічної небезпеки.
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Постановка
проблеми.
Відсутність
розробки
теоретикометодологічних принципів з проблем органічного взаємозв’язку процесів
становлення, функціонування і розвитку системи екологічної безпеки та
механізму формування екологічної свідомості, на наш погляд, не дозволяє
ефективно протидіяти деформаціям, які непередбачено виникають на
шляху розбудови незалежної держави. Потрібні нові підходи, формули,
пошуки нових ефектів, парадигм розвитку.
Зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями.
Вирішення цієї проблеми забезпечить можливість максимізувати ефект
системної інтеграції і самоорганізації елементів екологічної свідомості.
Застосування такої формули в практичному плані активізували б внутрішні
ресурси зростання духовності переважно на основі стимулюючих ефектів
спільної взаємодії елементів механізму регулювання. Створення механізму
формування екологічної свідомості є неможливим без аналізу системи
“природа-суспільство” через призму потреб, екологічних загроз чи небезпек.
Публікації, в яких започатковано розв’язання даної проблеми. Аналіз
сучасних публікацій з національної, екологічної безпеки України показує,
що поряд з великою кількістю праць, присвячених конкретним аспектам її
забезпечення у різних сферах, теорія національної безпеки на цей час
знаходиться у стадії розробки. На вітчизняних теренах поки ще має місце
обгрунтування
загальноприйнятих
поглядів
щодо
понятійнокатегоріального апарату в галузі національної безпеки в загалі та
екологічної зокрема. Проте цілісного дослідження соціального механізму
формування екологічної свідомості в нашій науковій літературі досі ще
немає. Саме обґрунтовання необхідності цілеспрямованої діяльності
суспільства щодо забезпечення сприятливих умов для своєї
життєдіяльності залишається невирішеною раніше частиною загальної
проблеми й є метою цієї статті.
Екологічний стан України почав турбувати науковців задовго до
Чорнобиля. Біля 25% всього державного доходу колишнього Радянського
Союзу давала Україна. У зв’язку з цим на території нашої Батьківщини
дуже інтенсивно використовувались надра, повітря, земельні ресурси –
тобто практично всі компоненти довкілля. Однак, при цьому не зверталась
увага на те, що практично всі шкідливі види діяльності в кінцевому
рахунку негативно впливають на людей.
Суспільство являє собою складну відкриту систему. Всі суспільні
зміни в ній відбуваються у формі свідомої діяльності на основі споживань,
інтересів та мети людини. Задоволення одних потреб породжує нові та
створює відповідні умови для їх реалізації.
Для задоволення своїх потреб суспільство звертається до природи,
використовує її як засіб своєї діяльності. Основною формою реалізації
активності суспільства на цілеспрямоване використання речовин і сил
природи є труд. Він складає основу матеріального виробництва. «Труд, –
відзначав К.Маркс,– є перш за все процес, який відбувається між людиною
і природою, процес, в якому людина своєю особистою діяльністю
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опосередковує, регулює і контролює обмін речовин між собою і
природою» [10, 188].
Без визначеного якісного та кількісного складу навколишнього
природного середовища ні суспільство, ні людина існувати не можуть. В
цьому відношенні природні умови життя суспільства можуть бути
представлені у вигляді, по-перше, природних умов існування людських
індивідів як біологічних, природних істот, а по-друге, у вигляді природних
умов, що забезпечують виробничі, пізнавальні, комунікативні та інші
потреби людей.
Із засобів задоволення різноманітних потреб людини – природні
умови, їх якість, все більше оцінюється як особлива група екологічних
потреб. Щодо вище зазначеного маємо різний підхід у науковій
літературі [5, 314–319].
Специфічний зміст цих потреб висуває їх на особливе місце в
структурі суспільних потреб. Вони не можуть замінити собою економічні,
політичні, соціальні, духовні й інші види потреб, але надають, в залежності
від екологічного стану, що складається, вплив на шляху їх задоволення.
При виникненні, в своїй основі, з розвитком суспільства, екологічні
потреби носять історичний характер. Вони актуалізуються по мірі
розвитку суспільства, збільшення чисельності населення та посилення
антропогенного впливу на природу.
В розвитку системи «природа-суспільство» все чіткіше різняться
дві тенденції. З одного боку, відносно історичного прогресу
суспільства проходить ускладнення людських потреб і, як наслідок,
посилення антропогенного впливу на природу. Остання третина XX
століття
привела
до
небаченого
раніше
підвищення
та
диференціювання всього спектру потреб практично у всіх країнах світу.
У майбутньому ця тенденція приведе ще до більшого підвищення ролі
екологічних потреб.
Звертає на себе увагу та обставина, що окремі держави та, навіть групи
держав, у силу географічного розташування і історично складеного розподілу
праці, характеру та рівня соціально-економічного розвитку, мають далеко не
однакові можливості в реалізації навіть найсуттєвіших екологічних потреб.
Наслідком цього є непорозуміння і напруженість у міжнародних відносинах,
які інколи призводять до виникнення воєнних конфліктів.
На противагу цьому, все чіткіше виявляється тенденція зниження
можливостей природи задовольняти зростаючі потреби людей.
По суті, протиріччя між зростаючими потребами суспільства в
натуральних, природних умовах життя і обмежені можливості природи
щодо їх задоволення – є головними у розвитку системи «природа–
суспільство». Глибинні причини екологічної напруженості кореняться в
сфері виробництва та пов’язані, у першу чергу, з історичними принципами
його організації, тобто вони носять соціальний характер.
Історичні форми взаємодії суспільства і природи більш ширше
досліджені у вітчизняній і зарубіжній літературі [2; 4; 7; 8]. У зв’язку з цим
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виникає необхідність розгляду сутності та динаміки екологічних протиріч
в умовах деградації природних систем, які підсилюються.
Системостворюючими елементами навколишньої природи є
атмосфера,
гідросфера
і
біосфера.
Вони
взаємозалежні
та
взаємообумовлені. Між ними відбувається збалансований коловорот
речовин. Його рушійною силою виступає сонячна енергія. Найбільш
активна сфера в підсистемі «природа» – біосфера [11]. Одночасно з цим,
біосфера – найбільш тендітний елемент підсистеми, з яким пов’язано
більшість проблем охорони навколишнього середовища.
Адже в результаті людської життєдіяльності практично на 70%
розораний земельний ландшафт, який формує базу для біосфери, для
поверхневого стоку і навіть для якості приземного шару атмосфери, яку
недарма називають п’ятим океаном.
Забрудненість атмосфери впливає на всі компоненти біосфери.
Наприклад, станом на кінець 80-тих років в колишньому Союзі від
шкідливих викидів в атмосферу (в основному сірчистого газу) всохло
майже 1 млн. га лісів, а в країнах західної Європи близько 0,7 млн. га.
Крім забрудненості атмосфери, на території України практично
повністю зарегульовано поверхневий стік. Причому йдеться не лише
про Дніпро, за рахунок якого на 8–10 метрів піднявся рівень ґрунтових
вод, а й про ті 26000 ставків, великих та малих водойм, які перетнули
нормальний стік усіх малих річок. Відбувся стабільний підйом рівня
ґрунтових вод. Унаслідок такої діяльності людини навіть нормальні
опади
в
посушливих
областях
спричиняють
підтоплення
сільськогосподарських угідь. Так, наші традиційно родючі українські
ґрунти в результаті перенасичення вологою втрачають міцність,
активізуються зсуви на схилах, утворюються карстові провали. При
підтопленні збільшується забруднення підземних вод внаслідок дифузії
та вимивання токсикантів, а також знижується сейсмічна стійкість
ґрунтів. За кваліфікаційними оцінками, за останній час ми втратили 2
бали сейсмічної стійкості на більшій частині території.
То чи не є наш нинішній жебрацький стан наслідком «братських
обіймів»? Адже рівень використання природних ресурсів на території України
у порівнянні з іншими республіками був набагато вищим. Якщо подивитися на
що перетворився Донбас, то нині з 250-ти існуючих шахт, потрібно закрити,
принаймні, 120. А це означає неконтрольований підйом води, підтоплення,
вихід солоних шахтних вод. Ці ж шахти розташовані на колосальній площі і
можуть вплинути навіть на стан Азовського моря, однак забруднення
навколишнього середовища в цьому випадку не уникнути. Хоча в Україні
мова йде про те, що доведеться серйозно зайнятись регулюванням водноекологічних параметрів водосховищ, але поки не буде розроблено серйозних
технологій, які гарантуватимуть нам безпечну життєдіяльність наших онуків
та правнуків, розпочинати цю справу передчасно. Спуск водойм потрібно
співставляти з реальним перетворенням великих площ дна водосховищ на
суходіл. Велика кількість радіонуклідів, поглинутих муловими відкладеннями,
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може перетворитись на пил і розноситись вітром. Небезпека перенесення
вітром значної кількості радіоактивних речовин може бути порівняна з новим
Чорнобильським лихом.
Отож, ми можемо побачити, що між природою і суспільством
виникає матеріально-енергетичний, інформаційний обмін, як це має місце
й усередині самих підсистем. Якщо в підсистемі «природа» діють
натурально-природні сили, то в підсистемі «суспільство» – соціальноекономічні. При їх взаємодії виникає складна система соціальноекологічних відносин.
На стан навколишнього суспільства природного середовища та
динаміку соціально-екологічних відносин, найбільш істотний вплив
роблять дві групи факторів: природно-географічні, які викликані дією
рушійних, в багатьох випадках – невідомих і непізнаних, сил природи
(виверження вулканів, землетруси, повені і т.п.) і антропогенні, зв’язані з
впливом суспільства на природу. Антропогенний вплив на природу набув в
наш час загрозливий характер. Створюючи вчення про єдину систему
взаємодії суспільства та природи, академік В.І.Вернадський писав, що
людство в XX столітті наносить їй збиток, порівнянний за масштабом і
глибиною з дією геологічних сил [4, 87].
У загальному плані воно може бути подане у вигляді двох
взаємозалежних процесів: вилучення з природи та внесення до неї
відповідної
кількості
речовини
й
енергії.
Нерозумне
природокористування веде до неухильного збідніння природних
ресурсів і обтяжуючого забруднення природного середовища. Сукупні
зміни в природі мають деяку абсолютну межу, вихід за яку має
наслідком те, що втрачає свою спроможність до самовідновлення і
саморегуляції. Як наслідок цього, якщо не вживати спеціальних
заходів, є повне порушення її внутрішніх взаємозв’язків і одночасно
деградація самого суспільства.
Однак, як показує історичний досвід, заходи, які здійснюються
суспільством щодо зміни принципів господарської діяльності та охорони
навколишнього природного середовища не можуть усунути протиріччя
єдності природи та суспільства. Вирішення протиріч приводить до його
відродження в новому, можливо, більш глибокому вигляді.
Відповідно, сучасне суспільство, для забезпечення стійкого розвитку
повинно створити механізм протидії екологічним загрозам. На думку
авторів монографії, антропогенну екологічну загрозу можна подати як
феномен, викликаний людською, у першу чергу, виробничою діяльністю,
яка являє собою систему факторів, здатних завдати (і які завдають)
істотний збиток зв’язкам людини з навколишнім середовищем, яке
забезпечує його життєдіяльність [13, 138–139].
Однак є підстава думати, що не будь-яка людська діяльність здатна
викликати істотні зміни навколишнього середовища, а лише нерозумна,
нераціональна. Заходи суспільства для охорони навколишнього
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природного
середовища,
раціональному використанню ресурсів
викликають, як правило, зворотний ефект.
Логічно визначити антропогенну екологічну небезпеку як явище,
викликане нераціональним характером діяльності суспільства щодо
використання речовин і сил природи, що приводить, за певних умов, до
істотних змін навколишнього природного середовища. У цьому визначенні
підкреслюється не тільки причина цього явища і його наслідок, але і
дається посилання на умови настання негативних наслідків. У якості
останніх виступає не тільки рівень згубних впливів суспільства, але й
асиміляційні спроможності природи.
Суттєвий вплив на характер і рівень екологічних небезпек роблять
багато факторів, які викликані сучасним етапом науково-технічного
прогресу: збільшення масштабів господарської діяльності; впровадження
нових, що не мають аналогів у природі, матеріалів; зростання чисельності
населення; зростання кількості техногенних катастроф і аварій; збільшення
масштабів військових навчань і ріст числа військових конфліктів.
У зв’язку з цим важливо виділити специфічні риси екологічної
небезпеки в сучасних умовах. До них відносяться: по-перше, загрозливий
характер, спроможність привести до загибелі людства; по-друге, двоїста
природа, оскільки кожна небезпека являє собою соціоприродне явище; потретє, екстериторіальність, поширення екологічного збитку на межі
національних кордонів; по-четверте, різноманітний спектр впливу
екологічних небезпек як на людину та суспільство, так і на біосферу в
цілому; по-п’яте, глобалізація окремих видів небезпек (руйнація озонового
шару Землі, «парниковий ефект», знищення лісів, деградація ґрунтового
покриву, спустошення, зниження біологічного різноманіття, забруднення
Світового океану й інші).
Характер кожної екологічної небезпеки визначається подвійним
способом: її загальною природою і конкретними умовами прояву. Це
дозволяє зробити їхню класифікацію за різними основами. За масштабом
прояву можна виділити глобальні, регіональні, субрегіональні, національні
небезпеки та небезпеки конкретній людині, екосистемі; за часом дії –
небезпеки минулі, сучасні і майбутні; за об’єктом дії – небезпеки,
спрямовані на людину, суспільство та біосферу; за утриманням –
небезпеки виснаження природних ресурсів і небезпеки збільшення
забруднення навколишнього середовища.
Залежно від ролі суб’єктивного фактора в причинах появи
екологічних небезпек можна виділити наступні їх види: сплановані
(екологічна агресія, терористичний акт і т.п.), умовно допустимі
(наприклад, ризик техногенної аварії) і несподівані, коли не є можливим
прогнозувати негативні наслідки тієї або іншої діяльності.
У літературі, особливо публіцистичного характеру, у якості
синоніма небезпеки вживається поняття екологічна загроза. Подібне
ототожнення, проте, не завжди виправдане. Екологічна загроза - це, як
відзначалося раніше, якісний, конкретизований щодо джерела і мети
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стан небезпеки. Екологічну загрозу можуть складати: експлуатація
підприємств без очисних споруд; порушення природоохоронного
законодавства; вплив на природне середовище військовими засобами;
відмова від ретельної екологічної експертизи нових проектів; експорт в
інші країни екологічно небезпечних продуктів харчування, товарів і
застарілих технологій. Екологічну загрозу представляють дії держави,
господарських структур, спрямовані на забезпечення своєї екологічної
безпеки за рахунок безпеки інших: вивіз і поховання в інших країнах
особливо
небезпечних
радіоактивних
і
токсичних
відходів
промисловості під виглядом менш небезпечних або тимчасово
небезпечних; порушення квот і порядку вилову риби у внутрішніх
морях інших держав; хижацьке знищення тварин і птахів, що мігрують;
порушення міжнародних домовленостей і міжурядових узгоджень з
питань охорони навколишнього природного середовища, що завдає
шкоди екологічним інтересам світового співсуспільства або окремої
держави; різні акти екологічного тероризму і шантажу, а також інші дії
і процеси, наслідки яких можуть завдати шкоди в майбутньому.
Кризовий характер сучасної екологічної ситуації актуалізує
необхідність
цілеспрямованої
діяльності
суспільства
щодо
забезпечення
сприятливих умов
для
своєї життєдіяльності.
Найважливішим фактором соціальної детермінації політики в сфері
безпеки виступає екологічний інтерес.
Проблема екологічного інтересу активно досліджується в
сучасній науковій літературі [9; 12]. Поняття екологічний інтерес
визнається як соціальна і філософська категорія, що виражає міру
відповідальності особистості, соціальної групи, суспільства, усього
людства за цілісність навколишнього середовища і примноження
багатств; споживче відношення людини до природи, засноване на
розумній достатності та поповнюваності сил землі і її надр, води,
повітряного простору; неприпустимості хижацького, споживчого
впливу на природу в процесі господарської діяльності і розвитку
якостей особистості.
У екологічному інтересі можна виділити дві взаємозалежні
сторони: об’єктивну та суб’єктивну. З об’єктивної сторони – це
попередні суспільної свідомості екологічні потреби всього людства,
держави, соціальних груп, особистостей та наявні можливості і їх
задоволення, а з суб’єктивної – це усвідомлення екологічних потреб
через призму необхідності їхнього задоволення. У кінцевому підсумку,
суб’єктивна сторона пояснює механізм його формування.
Процес усвідомлення ніколи не може охопити та відобразити
потребу в усій її багатогранності та глибині, отже, інтерес відображає їх
частково. Істинне усвідомлення потреб припускає тривалий, суперечливий
шлях пізнання всіх необхідних для життя людей і стійкого розвитку
суспільства, екологічних умов. У цьому заключається одна з причин
(гносеологічна) сучасної екологічної кризи.
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Сказане дозволяє зробити висновок – екологічний інтерес має два
основних значення: як загальне благо всього суспільства і як мотив
практичної політики щодо захисту цього блага.
У якості загального блага виступають необхідні для
функціонування і розвитку суспільства природні умови, що мають
якісні та кількісні виміри. З кількісної сторони – це перш за все
наявність необхідних, як поновлюваних, так і непоновлюваних
природних ресурсів. Критерії якісної оцінки навколишнього
природного середовища залишаються дискусійними.
Пропонується, зокрема, визначати індекси якості природного
середовища за трьома видами показників: власне екологічним,
економічним і соціально-культурним. Причому сукупний індекс якості
не може бути зведений до одного з них. У багатьох країнах світу в
якості такого критерію використовуються нормативи гранично
припустимих концентрацій шкідливих речовин і гранично припустимих
рівнів шкідливих фізичних впливів. На підставі їх розробляються різні
стандарти, наприклад, стандарт гранично припустимих і тимчасово
згоджених викидів.
Але не можна не бачити, що такий підхід не повною мірою
враховує показники санітарно-гігієнічних умов праці та побуту, естетичні
цінності ландшафтів, кліматичних умов і т. п.
Універсальним критерієм якості навколишнього природного
середовища є стан здоров’я населення. За даними Організації Об’єднаних
Націй, здоров’я людини на 50 відсотків залежить від способу життя, на
25 відсотків – від стану навколишнього середовища, на 12 відсотків – від
самого організму і лише на 8–12 відсотків – від якості медичного
обслуговування [14, 37].
Виходячи з викладеного, під сприятливим навколишнім природним
середовищем слід розуміти здорове (незабруднене), ресурсомістке,
екологічно стійке, естетично багате різноманітне середовище.
Для характеристики заходів, які здійснюються з метою забезпечення
високої якості навколишнього природного середовища, використовуються
різноманітні поняття: «охорона навколишнього природного середовища»,
«раціональне природо використання», «забезпечення екологічної безпеки».
Зміст їх хоч і близький, але не тотожній.
Так, охорона навколишнього природного середовища являє собою
комплекс міжнародних, державних та регіональних адміністративногосподарчих, політичних і суспільних заходів щодо забезпечення
фізичних, хімічних і біологічних параметрів функціонування природних
систем в межах, які забезпечують здоров’я та добробут людини [13].
Раціональне природовикористання, у широкому значенні цього
поняття, крім заходів для охорони навколишнього природного середовища
включає діяльність, покликану забезпечити економічну експлуатацію
(використання) природних ресурсів і умов з врахуванням поточних і
перспективних інтересів суспільства.
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Таким чином, слід ще раз підкреслити ряд положень, які мають
важливе методологічне значення для подальшого дослідження проблеми.
Однозначного розуміння поняття «екологічна безпека» до цього
часу ще не склалося. На думку автора, вона розуміє: по-перше, захист
навколишнього природного середовища від нераціональної діяльності
людини, у тому числі обмеження забруднень навколишнього
середовища, раціональне використання природних ресурсів, зберігання
і відновлення біологічного різноманіття флори і фауни; по-друге,
структурну та якісну перебудову господарської діяльності, створення
соціального механізму (механізмів), що забезпечує стійкий,
коеволюційний розвиток суспільства і природи; по-третє, керування
екологічним ризиком техногенних аварій, створення гарантій для
розвитку суспільства.
Адже те, що з прадавніх часів в Україні формувало націю, нині
зазнало радикальної зміни. У довкілля, звідки надходить вода, їжа,
повітря, яке дає прибуток і захист, внесено суттєвий мутаційний
фактор. І зараз не лише радіаційний фактор становить загрозу. Ще
більшу небезпеку криє в собі комплекс токсикантів, які «отруюють нам
життя» в комплексі з важкими елементами. Але ж поняття етносу
включає такий важливий чинник, як територія проживання, територія
життєдіяльності особистості. Історичну перспективу має та нація, яка
зберігає найбільший ресурс своїх ландшафтів, своєї території і своєї
біосфери, тобто країну, де найбільше збереглося реліктових лісів,
степів, водойм, де найменший відсоток агротехнічного використання
земель, застосування гербіцидів, пестицидів, отрутохімікатів.
Отже, мова, йде про зміну принципових підходів до екологічної
політики, а саме: заміну принципу «реагування і лікування» на стратегію
«передбачення і запобігання» екологічних загроз, локалізації небезпек.
Запобігання збитків навколишньому середовищу є основним підходом у
концепції екологічної безпеки.
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РЕЗЮМЕ
И. В. Лесникова. Экологическая безопасность в контексте перехода
Украины к стабильному развитию.
Выясняется экологическое состояние украинского общества.
Анализируется система «природа-общество» через призму потребностей,
экологических угроз или опасностей. Обосновывается необходимость
целеустремленной деятельности общества относительно обеспечения
благоприятных условий для своей жизнедеятельности.
Ключевые слова: экологическая опасность, специфическая
деятельность,
экологическая
угроза,
интерес,
потребность,
экологическое состояние, система экологической опасности.
SUMMARY
I. V. Lesnikova. Environmental Safety in the Context of Ukraine's
Transition to Stable Development.
The ecological state of Ukrainian society turns out. The system «naturesociety» through the prism of necessities, ecological threats or dangers is
analyzed. The necessity of purposeful activity of society in relation to providing
favorable terms for the vital functions is grounded.
Keywords: ecological danger, specific activity, ecological threat, interest,
necessity, ecological state, system of ecological danger.
УДК 101.1:316+16
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Сумський державний педагогічний
університет ім. А. С. Макаренка

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОНЦЕПТУ
«МЕНТАЛЬНІСТЬ» У КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФСЬКОТЕОРЕТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ ПЕРІОДИЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО
РОЗВИТКУ
У статті експліковано методологічний потенціал філософського концепту
«ментальність» для аналізу сучасних концепцій періодизації розвитку суспільства.
Необхідним етапом дослідження постало досягнення консенсусу щодо розуміння
зазначеного концепту. Дослідження ментального виміру спільнот постає важливою
теоретико-методологічною умовою адекватного осмислення соціуму.
Ключові
слова:
ментальність,
методологія,
соціальна
філософія,
методологічний потенціал, концепції періодизації розвитку суспільства.
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У соціальній філософії певною мірою класичним став поділ етапів
розвитку суспільства на традиційне (аграрне) і техногенне. Однак поряд із
ним огляд сучасних філософсько-теоретичних досліджень суспільства
виявляє широке концептуальне розмаїття, відображене у термінах і
термінологічних словосполученнях «постіндустріальне суспільство»,
«інформаційне суспільство», «суспільство знань», або «знаннєве
суспільство», «наносуспільство» тощо. Концепції, в основі яких лежать
позначувані ними поняття, є предметом широкої дискусії. Так, один з
апологетів концепції інформаційного суспільства Дж. Нейсбіт піддає
критиці традиційне в межах концепції постіндустріального суспільства
розуміння місця і ролі сфери послуг в еволюції соціуму [19, 25–26].
В. Ф. Анурін схиляється до ототожнення постіндустріального суспільства з
комуністичним [3, 25–26, 32–33], з чим наврядчи б погодився Д. Белл [4].
На думку В. Онопрієнка, не існує достатньо аргументованої теорії, яка б
усебічно пояснювала знаннєве суспільство як новий історичний
феномен [23, 65]. Водночас А. О. Давидов уважає, що наносуспільство
прийде на зміну інформаційному суспільству [8, 120].
Узагальнюючи, можна відзначити, що філософсько-теоретичні
концепції періодизації розвитку суспільства акцентують різні аспекти
останнього та є почасти взаємовиключними. Внаслідок зміщення фокуса
дослідження у межах тієї або іншої концепції до певних тенденцій, місце
інших чинників у цивілізаційному процесі залишаєтся недооціненим, що
позначається на адекватності наукових результатів. З другого боку,
напрацьовані концепції мають великий теоретико-методологічний
потенціал для аналізу відповідних сфер, рівнів суспільства, цивілізаційного
процесу в цілому крізь призму певних соціоприродних і власне соціальних
тенденцій (тут і далі ми розглядаємо терміни «суспільне» та «соціальне» як
синоніми). Цілком закономірно, що у деяких дослідників [28, 11] ця
ситуація викликала бажання упорядкувати існуючий набір почасти
тотожних, почасти суперечливих концептів (під концептом розуміємо
зміст поняття, його смислову наповненість, абстрагуючись від конкретномовної форми його вираження [1, 506]; таке трактування є необхідним на
випадок
виявлення
відповідних
понять,
які
денотативно
взаємонакладаються, але конотативно різняться внаслідок відмінностей у
мовному позначенні референта).
У цьому контексті можна порушити питання про актуальність
дослідження зрушень у ментальності сучасної людини, розуміючи останні
як такі, що репрезентують найбільш глибинні трансформації духовного
виміру Homo sapiens, відносна сталість результатів яких може слугувати
вагомим аргументом на користь виділення певних етапів розвитку соціуму.
Отже, мета дослідження полягає в експлікації методологічного потенціалу
філософського концепту «ментальність» для аналізу сучасних концепцій
періодизації розвитку суспільства.
У сучасному філософському дискурсі термін «ментальність» став дуже
поширеним. Він, а також споріднений із ним термін «менталітет»
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застосовуються під час розв’язання цілої низки евристичних завдань
[21; 24; 33]. Основи теорії ментальності задають уже праці [5; 14; 29], але сам
термін і досі використовується дослідниками, зокрема філософами, виходячи
із суперечливих тлумачень (наприклад, ситуацію, яка склалась, критикує
Р. А. Додонов [9]). Проте, ментальність (менталітет) «...має особливий статус і
як реально існуючий феномен, і як об’єкт пізнання» [24, 54]. Відповідно
ключовою проблемою експлікації методологічного потенціалу концепту
«ментальність» у соціально-філософському пізнанні постає досягнення
консенсусу щодо розуміння зазначеного концепту. Отже, спробуємо з’ясувати
можливості інтеграції наявних філософсько-теоретичних напрацювань у сфері
рефлексії ментальності як особливого феномена.
Використовуючи певний підхід, що існує у сучасній філософії [17, 136],
ми будемо виходити з ототожнення понять «ментальність» й «менталітет». У
ситуації термінологічної невизначеності, на якій було наголошено вище, це
допоможе уникнути помноження сутностей без потреби.
Один з основоположників теорії ментальності М. Блок визначає
ментальність як «…увесь той комплекс основних уявлень про світ, за
допомогою яких людська свідомість у кожну конкретну епоху переробляє в
упорядковану «картину світу» хаотичний і різнорідний потік сприйнять і
вражень» [5, 215]. Таке тлумачення дає певні підстави для уподібнення
ментальності до виду світогляду [17, 136], що ставить під сумнів саму
необхідність упровадження терміна. Однак надалі термін «ментальність»
набуває дещо іншого тлумачення. Таку зміну можна спостерігати вже у
визначенні ментальності як характеристики «...специфіки сприйняття та
тлумачення світу в системі духовного життя того чи іншого народу, нації,
соціальних суб’єктів, що уособлюються певними соціокультурними
феноменами» [13, 369]. Більш чітких абрисів цей концепт набуває як
«...полісемантичне поняття для позначення глибинного рівня людського
мислення, що не обмежується сферою усвідомленого і сягає значною мірою в
несвідоме» [18, 443] (аналогічне розуміння ментальності подано у
праці [10, 233–234]). Але і таке визначення, очевидно, потребує конкретизації.
Останню можна здійснити за Н. А. Нуждіним: «...мислення – це пізнання світу,
а менталітет – це манера мислення, його склад, його особливості, його
своєрідність» [21]. Саме ж мислення ми розуміємо як основу функцій
свідомості (почасти несвідомого), розглядаємо у нерозривному зв’язку з
іншими компонентами психіки, що й обумовлює наведене дещо далі змістовне
наповнення терміна «ментальність».
Однак розуміння феномена ментальності на основі наведених
визначень усе ще залишиться неповним, якщо не здійснити у цьому
контексті структурний аналіз (розуміючи структуру як сукупність стійких
зв’язків об’єкта, які забезпечують збереження його основних властивостей
за різних зовнішніх і внутрішніх змін, основну характеристику системи, її
інваріантний аспект [2, 647]). Особливо наголосимо на філософському
плюралізмі як теоретико-методологічній основі останнього. За аналогією
до запропонованого В. Г. Табачковським антрополого-рефлексивної
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«орієнтацієї» на принципову взаємодоповнюваність усіх можливих
сутнісних визначень людини [27, 358], лише інтегративне застосування
розмаїття відповідних концепцій ментальності та її складових приводить
до адекватного осмислення цього феномена.
Досліджуючи структуру ментальності, Р. А. Додонов виділяє такі її
рівні: по-перше, «кількість ... психо-емоційно-розумової енергії», яку
необхідно витратити суб’єкту для певної діяльності; по-друге, несвідоме; і,
по-третє, мислительний рівень, до якого входять «лише ті моменти мислення,
які не викликають сумнівів, підкріплені переконаннями, багаторазово
апробовані, доведені до автоматизму» [9] (ми будемо їх називати далі
відповідно енергетичний, несвідомий і мислительний). При цьому філософ
цілком слушно наголошує на необхідності у процесі розгляду згаданих рівнів
брати до уваги синкретичність феномена ментальності.
Щодо адекватності термінологічних позначень дослідника можна
сперечатися, зокрема, у випадку вживання поняття «енергія» щодо
ментальності. Однак, на нашу думку, безперечним залишається те, що саме
обговорюваний структурний поділ володіє потенціалом для органічної
інтеграції всіх наявних філософсько-теоретичних напрацювань у сфері
рефлексії ментальності як феномена, який, з одного боку, не можна
ототожнити зі світоглядом, а з другого боку, психікою, свідомістю або
несвідомим. До докладної аргументації цієї тези автор і звернеться далі.
На перший погляд енергетичний рівень ментальності підлягає лише
кількісній оцінці (крім того, теоретично обґрунтованої одиниці виміру
такої кількості в літературі не знаходимо). Якщо співвіднести таку
«кількість» і відповідні їй направленості мислительної та практичної
діяльності окремих індивідумів та людських спільнот, розуміємо, що
насправді стан речей тут можна охарактеризувати словами Ґ. В. Ф. Геґеля:
«...виникає така точка цієї зміни кількісного, в якій змінюється якість,
певна кількість виявляється специфікуючою, так що змінене кількісне
відношення перетворюється на деяку міру і тим самим на нову якість, на
нове дещо» [6, 463]. Цей процес, а також енергетичний рівень
ментальності в цілому найповніше висвітлено в концепції Л. М. Гумільова,
хоча певні інтуїції містить також творчість О. Шпенглера [34; 35] та
деяких інших авторів.
Однак, перш ніж використовувати творчий спадок цих філософів,
порушимо питання щодо адекватності їхніх наукових результатів із
сучасної точки зору. Так, О. Шпенглера неодноразово звинувачували у
фактологічних перекрученнях, квінтесенцією чого, на нашу думку, є
твердження Р. Дж. Колінгвуда: «шпенглерова книга переобтяжена
величезною кількістю історичної вченості, але навіть це постійно
спотворюється й перекручується, аби лиш пасувало до його тези» [12, 252].
У відповідь на подібні звинувачення, як відомо, в переробленій версії 1-го
тому «Занепаду Європи» та у 2-му томі О. Шпенглер насичує текст
численними посиланнями на використані джерела. Оскільки в
узагальненнях соціальної філософії, до сфери яких і належить доробок
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філософа, йдеться про тенденції (а не про закони на зразок таких у
природничих науках), то окремі розбіжності на тлі загальних історичноадекватних масивів даних не можуть спростувати висновків мислителя.
Водночас результат його інтуїцій є очевидним у численних концепціях
наступних десятиліть, зокрема К. А. Свасьян указує на творчість
Т. Адорно, Е. Гуссерля, Т. С. Куна, Г. Маркузе, Л. Мемфорда, М. МерлоПонті, Х. Ортега-і-Гасета, П. О. Сорокіна, А. Дж. Тойнбі, М. Фуко,
Й. Хьойзінги [25, 20]. Проте, не можна й абсолютизувати концепцію
О. Шпенглера, зокрема у ній значною мірою нівелюється чинник свободи
як властивість людини.
Філософсько-історичну концепцію Л. М. Гумільова характеризують як
підкреслено неакадемічну за способом викладу, передусім значну, як
радикальну постановку проблеми напрацювання нового розуміння історії, яке
вводить останню в контекст глобальних природних процесів [30, 260]. Ідеї
цього мислителя також відображені у подальшому розвитку філософської
думки.
Наприклад,
вони
прямо
перегукуються
з
роздумами
М. К. Мамардашвілі: «свідомість як пристрасть збирає і перетворює суб’єкта»,
«це перетворення вимагає сили», отже, свідомість постає як «пристрасна або
пасіонарна сила» [15]. У свою чергу, А. С. Шохов згадує «...узгодження
коливань пасіонарного поля різних індивідів...» [33], здійснюючи філософськотеоретичний аналіз структури ментального світу класичної Греції.
Філософські
висновки
О. Шпенглера
та
Л. М. Гумільова
підкріплюються і сучасним фактичним матеріалом. Так, початок XXI ст.
характеризується тим, що «у всіх країнах Європи, за винятком Туреччини,
рівень загальної народжуваності був нижчим за рівень відтворення
населення...», незважаючи на зростання середньої тривалості життя та
активну міграцію до європейських країн з інших регіонів світу. Очікується,
що існуюче зниження частки європейського населення у світовому
продовжиться [22]. Однак ці тенденції намагаються вписати і в
альтернативну поглядам О. Шпенглера та Л. М. Гумільова концепцію
демографічного переходу [11, 278–279].
Отже, проілюструвавши наукову прийнятність застосування
філософських результатів досліджень О. Шпенглера та Л. М. Гумільова,
повернемося до проблем власне ментальнісного характеру. Коли
Л. М. Гумільов веде мову про енергетичне наповнення етнічних систем
(які в нього тлумачаться гранично широко, оскільки терміном «етнос» він
позначає народ, народність, націю, плем’я, родовий союз), він ставить у
центр своєї концепції необорне внутрішнє прагнення «до цілеспрямованої
діяльності, завжди пов’язаної зі зміною навколишньості, суспільної чи то
природної, причому досягнення накресленої мети, часто ілюзорної або
згубної для самого суб’єкта, видається йому більш цінним за власне
життя...». Виокремлюючи згадане прагнення серед інших імпульсів
поведінки (досліджених психологією), філософ зазначає, що «воно може
бути пов’язане як із підвищеними здібностями (талант), так і з
середніми...» [7, 355–356]. Обговорювану ознаку він трактує як генетичну і
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позначає терміном пасіонарність (від лат. passio – «пристрасть»),
виключаючи з його змісту тваринні інстинкти, які стимулюють егоїстичну
поведінку, а також психічні хвороби.
Пасіонарність як стихійне явище може бути не тільки організоване
певною етнічною домінантою, але й витратитись на суперечливі
зачинання [7, 368–369], що у свою чергу залежить значною мірою від двох
інших рівнів ментальності членів спільноти. Проте, неодмінною умовою
здійснення спільнотою фундаментальних звершень тут постає досягнення
певного рівня «пасіонарної напруги», коли спрямування життєдіяльності
індивіда (спільноти) як раз і переходить у нову якість. Коливання такої
напруги, відображені у творчості Л. М. Гумільова, О. Шпенглера та в
інших аналогічних концепціях, ми розуміємо як цикли енергетичного рівня
ментальності. Зона мінімумів циклу енергетичного рівня ментальності
проявляється у пасивно-споглядальному ставленні до дійсності, тоді
максимуми тяжіють до активно-перетворювального.
Для характеристики градації між згаданими мінімумами та
максимумами можна скористатися словами В. Шекспіра «світ – театр; У
ньому жінки, чоловіки, всі – актори...» [32], додаючи, що конкретні люди
вимагають для себе різної за розміром (і тут не є важливим реальної чи то
уявної) «аудиторії». Рядовий солдат, який ототожнює себе у певному сенсі
з успіхами та невдачами держави, у цьому контексті є більшим
пасіонарієм, ніж сановник, егоїзм якого не виходить за межі власної
особистості, і для якого важливою є лише думка про нього найближчого
керівництва. В історії зона мінімумів циклу найчастіше виявлялася
фатальною для відповідної спільноти і супроводжувалася зникненням або
асиміляцією її представників в умовах відкритості для взаємодії з іншими
людськими спільнотами. Однак нічого не вказує на теоретичну
неможливість виживання спільноти та в певному сенсі повторення
максимумів циклу.
У структурі ментальності енергетичний рівень цікавить нас як
чинник, що впливає на інші рівні ментальності, особливості мислення.
Основоположником концептуалізації ієрархічно наступного, несвідомого
рівня ментальності є К. Г. Юнг. Досліджуючи психіку пацієнтів, він
зазначає: «здається, їх несвідоме працювало в тому самому напрямі, який
часом заявляв про себе впродовж останніх двох тисяч років. Така
неперервність може існувати лише разом з біологічною спадковою
передачею певного несвідомого стану. Під цим я маю на увазі ... не
успадкування уявлень ... Успадковувана властивість має бути радше
чимось на зразок можливості регенерації тих самих або подібних
шляхів» [36]. Саме цю можливість він і називає архетипом, який, крім
того, означає у К. Г. Юнга «ментальну передумову».
Заперечення тут може викликати твердження про генетичне
успадкування архетипу, адже загальним місцем у сучасній науці є
положення про те, що властивості, набуті у процесі життєдіяльності
біоорганізму на рівні фенотипу, не успадковуються. Однак, з одного боку,
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ідеї, подібні до можливості успадкування чогось аналогічного в певному
аспекті до архетипу, періодично аргументуються у філософії. На думку
сучасного філософа Н. Хомського, саме природою розуму людини
визначаються «...загальний характер знання, категорії, в яких воно
виражається або внутрішньо представлене ... Роль досвіду полягає лише у
тому, щоб змусити вроджений схематизм діяти й далі видозмінюватись і
формуватись певним способом» [31, 175]. Тут можна провести прямі
паралелі зі згаданою юнгівською закладеністю в генотипі «можливості
регенерації тих самих або подібних шляхів» (хоча взята в цілому структура
успадкування і різниться). З другого боку, на думку автора, для
дослідження, яке проводиться, остаточне розв’язання цієї проблеми не є
неодмінним. Архетип може передаватись генетично, а може й через
комунікацію, але в будь-якому разі концепція К. Г. Юнга володіє великим
теоретико-методологічним потенціалом для рефлексії відповідного рівня
ментальності незалежно від природи його генезису.
Водночас, ми будемо трактувати несвідоме у широкому сенсі, з
урахуванням інших філософських досліджень психіки. Також не будемо
залишати поза увагою існування у сучасній психології поняття «несвідоме
мислення» [20, 296]. Інші складники несвідомого цікавлять нас як чинники
впливу на свідомі й несвідомі мисленнєві процеси у складі ментальності.
У певному сенсі мислительний рівень ментальності балансує на
межі свідомого й несвідомого. Ментальність у цьому випадку – це те, що
людина не піддає рефлексії. Саме на перетині згаданих трьох рівнів, на
нашу думку, і слід тлумачити основоположне для теорії ментальності
твердження про автоматичне використання людьми наявних зразків у
мисленні, яке К. Манхейм роз’яснює так: «більшість наших
інтелектуальних реакцій має нетворчий характер і становить собою
повторення певних тез, форма і зміст яких були перейняті нами з
культурного середовища в ранньому дитинстві й на більш пізніх стадіях
нашого розвитку та які ми автоматично використовуємо у відповідних
ситуаціях. Вони становлять, таким чином, результат умовних рефлексів,
подібно до інших звичок» [16, 573]. Відповідно відносна стабільність
ментальності (яку, зрозуміло, не можна перебільшувати) забезпечується
схильністю до конформізму, за допомогою якої творчі інтелектуальні
реакції можуть подавлятись як в окремої особистості, так і в межах
людської спільноти в цілому. Водночас ментальність становить собою й
основу для творчості, забезпечуючи «фундамент» для ускладнення
креативних звершень. Отже, «традиція – новація» в контексті ментальності
співвідносяться діалектично.
Інтегративне розуміння згаданих рівнів ментальності, на нашу
думку, є можливим тільки на основі методологічного принципу холізму:
лише в поєднанні вони утворюють ту цілісність із новими властивостями,
яку не можна ототожнити зі світоглядом, з одного боку, чи то психікою,
свідомістю або несвідомим, – з іншого боку. Суперечливість теоретичних
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напрацювань сучасних дослідників ментальності часто обумовлена
аналізом різних аспектів цієї цілісності.
Таким чином, ми обґрунтували можливість органічної інтеграції
наявних філософсько-теоретичних напрацювань у сфері рефлексії
ментальності як особливого феномена. Структурний аналіз феномена
ментальності постає, як було показано, однією з важливих передумов
продуктивного синтезу відповідних концепцій. Саме згадана інтеграція,
здійснена з урахуванням основоположень діалектики та методологічного
принципу холізму, є, на нашу думку, адекватною теоретичною й
методологічною основою подальших досліджень у відповідній сфері. Деякі
протиріччя, як було показано на прикладі напрацювань О. Шпенглера й
К. Г. Юнга, не позначаються на продуктивності такої інтеграції, з огляду
на специфіку ментальності як об’єкта дослідження, філософські принципи
світоглядного та методологічного плюралізму, обмеженість сучасного
науково-філософського знання.
Обґрунтоване розуміння ментальності постає як адекватна
теоретико-методологічна основа для дослідження зрушень у ментальності
сучасної людини.
Останні репрезентують
найбільш
глибинні
трансформації духовного виміру Homo sapiens, відносна сталість
результатів яких може слугувати вагомим аргументом на користь
виділення певних етапів розвитку соціуму. Важливість згаданих
трансформацій розкривається зокрема у проаналізованих у статті
концепціях ментальності та її рівнів.
Навпаки, відсутність якісних ментальнісних змін допоможе виявити
нульові поняття у сучасній соціальній філософії. Низка концепцій
періодизації розвитку суспільства не просто претендує на філософськопрогностичний потенціал у контексті набуття одними спільнотами рис, які
вже властиві іншим спільнотам, але змальовує якісно нові соціальні стани
та процеси, які, на думку авторів концепцій, є атракторами планетарного
суспільства. Тут дослідження атракторів ментальності людини та їх
співвідношення із рештою прогнозованих перспектив людства допоможе
відділити раціонально обґрунтовані концепції від очевидних утопій як
невиправданого розширення меж прогностичної функції філософії. Щодо
останніх хотілося б застосувати висловлення П. Слотердайка: «заради
блага, від якого так легко віддалитися, мусимо відкинути критичний
пошук кращого. Іронія полягає в тому, що метою найкритичнішого
зусилля є найбільша природність того, що йде своїм звичаєм» [26, 17].
Також ґрунтовне дослідження ментальності допоможе уникнути
технократизму і технологізму в аспекті недооцінки активності ролі
духовного чинника в еволюції людства. Така недооцінка є властивою, на
нашу думку, деяким сучасним концепціям (наприклад наносуспільства).
Дослідження ментального виміру спільнот постає важливою
теоретико-методологічною умовою адекватного осмислення соціуму.
Потреба у всебічній обґрунтованості соціально-філософського знання
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вимагає ствердження нового, «ментальнісного» методологічного принципу
у процесі формулювання концепцій періодизації розвитку суспільства.
Як один з основних методів дослідження доцільно буде використати
діахронічний порівняльний аналіз ментальностей людських спільнот, на
противагу синхронічному, оскільки згадані на початку статті концепції
періодизації розвитку суспільства вимагають для свого обґрунтування
виявлення саме діахронічних ментальних зрушень. Синхронічний
порівняльний аналіз має також використовуватися (як один з допоміжних
методів), зокрема з огляду на те, що людські спільноти можуть синхронічно в
межах планетарного людства переживати різні етапи розвитку.
Наш час можна охарактеризувати як перехідний, абриси перспектив
якого, принаймні у сфері духовності, ще чітко не проявились. Однак,
простежені діахронічні зміни ментальності людства дозволять зробити
висновок про те, чи можуть наявні ментальні зрушення слугувати
достатнім теоретичним обґрунтуванням для існуючої в сучасній філософії
проліферації концепцій періодизації розвитку соціуму. Це може стати
вагомим внеском у розв’язання проблеми уточнення та скорочення з
елімінацією нульових понять існуючого спектра концепцій. Таким чином,
застосування експлікованого у статті методологічного потенціалу
філософського концепту «ментальність» для аналізу сучасних концепцій
періодизації розвитку суспільства є актуальним.
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РЕЗЮМЕ
В. Е.
Карпенко.
Методологический
потенциал
концепта
«ментальность» в контексте философско-теоретических концепций
периодизации общественного развития.
В статье эксплицирован методологический потенциал философского
концепта «ментальность» для анализа современных концепций периодизации
развития общества. Необходимым этапом исследования стало достижение
консенсуса в понимании упомянутого концепта. Исследование ментального
измерения сообществ является важным теоретико-методологическим
условием адекватного осмысления социума.
Ключевые слова: ментальность, методология, социальная
философия, методологический потенциал, концепции периодизации
развития общества.
SUMMARY
V. Ye. Karpenko. Methodological Potential of the Mentality Concept in the
Context of Philosophic-Theoretic Conceptions of Society Development Periods.
Methodological potential of the philosophic mentality concept for the analysis
of modern philosophic-theoretic conceptions of society development periods is
explained in the article. An essential investigation stage is reaching consensus in the
understanding of the mentioned concept. Investigation of mentality is an important
theoretic-methodological condition for an adequate comprehension of society.
Key words: mentality, methodology, social philosophy, methodological
potential, conceptions of society development periods.
УДК 165.742:1(091)
С. С. Денежников
Сумской государственный педагогический
университет им. А. С. Макаренко

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС ЭВОЛЮЦИИ
ТРАНСГУМАНИЗМА
В статье раскрывается проблема возникновения трансгуманизма как философского
течения, его основные идеи и направления. При этом особый акцент сделан на влияние
наукоемких технологий, по совершенствованию интеллектуальных и физических сил
человека. Уточняется сущность и содержание понятия «иммортализм».
Ключевые слова: трансгуманизм, высокие технологии, иммортализм, космизм.
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Идея продления жизни и желание получить божественные качества
является, по-видимому, столь же древнею, сколь и человеческое
существование. На протяжении всего периода существования человечество
пыталось расширить границы своего существования – как экологические,
географические, так и умственные, физические, при этом сохраняя тягу к
преодолению любых препятствий и ограничений.
Похоронные обряды и сохранившиеся старинные фрагменты
религиозных записей свидетельствуют о том, что люди были глубоко
взволнованы смертью и пытались предположить существование загробной
жизни. Но следует учесть, что наряду с идеей загробной жизни человек
стремился продлить своё существование в этом мире. Еще в древнем
шумерском мифе о Гильгамеше король отправляется за добычей растения,
которое должно было даровать бессмертие. Из этого возникает
предположение, что смерть была неизбежной и что существовало средство
достижения вечной жизни (по крайней мере мифологическое) [4, 18].
Развитие различных систем магии и алхимии свидетельствует о том, что
люди стремились прожить более насыщенную жизнь, не имея
практических средств. Наиболее типичным примером является наличие
различных эзотерических школ даосизма в Древнем Китае.
С древних времен в Китае существовали различные методы и
приёмы тренировки человеческого тела и духа для достижения высшей
просветлённости сознания. Практика личностного совершенствования со
временем
стала
подлинной
сердцевиной
даосской
традиции.
Подвижничество даосской традиции включало ряд различных практик:
медитацию, диету, гимнастические и дыхательные упражнения, прием
снадобий и многое другое для укрепления жизненных сил. Быть
приверженцем идей даосизма означало неустанно и сознательно идти
вперёд и непрестанно совершенствовать себя. Наиболее пристальный
интерес в современном мире вызывают даосские школы кулачного боя,
известные как кунгфу или ушу («воинское мастерство»). В традиции
даосского кулачного боя встречается практика, которая органично
соединяет в себе омоложение и оздоровление, технику боя, красоту
телесной пластики и морального самосовершенствования. Главный смысл
занятий кулачным боем у даосов – достижение личного бессмертия и
постижение внутреннего совершенства вещей [8, 334].
Древние греки по-разному относились к выходу человека за его
естественные границы. С одной стороны, греки были очарованы этой
идеей, о чём свидетельствует греческий миф о Дедале и Икаре, где мастер
и хитроумный инженер Дедал бросает вызов богам, используя технические
приспособления для расширения возможностей человека, а также миф о
Прометее, который украл огонь у богов, тем самым надолго облегчил
жизнь людям. С другой стороны, существовало понятие хубрис: некоторые
цели запретны и попытка их достижения означала расплату. В конечном
итоге смелое предприятие Дедала заканчивается катастрофой, хотя она
была вызвана полностью естественными причинами [3].
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Греческие
философы
первыми
попытались
разработать
мировоззрение, основанное не на вере, а на логических рассуждениях.
Сократ и представители школы софистов первыми расширили применение
критического мышления с космологии и метафизики на изучение вопросов
об обществе, человеческой психологии и этике. Изучение подобного рода
проблем привело к появлению культурного гуманизма – течения, которое
сыграло огромнейшую роль и особое значение на развитие западной
философской мысли.
Период Средневековья внес существенные изменения в человеческое
мировоззрение. Осуществилось существенное продвижение философской
мысли в таких направлениях, как онтология, логика, теория познания,
антропология и др., вызванные утверждением христианства в Европе.
Первичной реальностью уже не является космос, а Бог, который существует в
трех ипостасях. Формируется новый взгляд на человека. Человек создан
Богом, а значит, богоподобен. Человек во всем опирается на Бога. Все люди
равны перед Богом. Главная жизненная задача человека – спасение души.
Эпоха Возрождения ознаменовала качественно новый этап в
развитии гуманизма, и изучение человека и окружающего мира вновь
стало допустимым. Гуманизм Возрождения поощрял людей полагаться
на собственные наблюдения и рассуждения вместо того, чтобы
полагаться на религиозных авторитетов. Гуманизм данной эпохи
предложил идеал гармоничной личности, которая развита научно,
морально, культурно и духовно.
Важной ступенью в развитии гуманизма стал трактат Джованни
Пико делла Мирандолы «Речь о достоинстве человека», где автор
выдвигает идею о том, что человек не обладает совершенной формой и
должен сам превратить себя во что-то. Сам Мирандолла не завершил
большинства своих замыслов и не систематизировал крайне разнородные
философские школы, которые его вдохновляли. Автор стремился к
«примирению философов», исходя из того, что философские школы и
религии являются частным выявлением единой истины и могут быть
универсализированы в христианстве. Второй центральной идеей
Мирандоллы является особое положение человека в мироздании в силу
того, что он относится ко всему земному и небесному, высшему и
низшему, имеет свободу выбора, придающую ему космическую
незакрепленность
и
творческую
способность
самоопределения,
уподобляясь Богу. В более позднем творчестве Мирандолла отвергает
астральный детерминизм в пользу свободы человеческой воли, оказывая
значительное влияние на последующее развитие натурфилософии. В это
время начинает формироваться современная наука, прежде всего в работах
Галилея, Кеплера и Коперника [3].
Эпоха Просвещения началась с выхода в свет книги Френсиса
Бекона «Новый Органон» (1620 г.), в которой он предложил новую
методологию, основанную не на априорном рассуждении, а на
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эмпирических исследованиях. Ф. Бекон выделил три «рода человеческих
домогательств», состоящих в том, чтобы:
– «распространять своё могущество в своём отечестве»;
– «распространять силу родины на всё человечество»;
– «распространять могущество и власть всего человеческого рода по
отношению к совокупности вещей» [4, 23].
По мнению Ф. Бекона, достичь этой цели можно, лишь развивая науки.
Считая существующие на то время методы неприспособленными для
получения истинных знаний о человеке и природе, Ф. Бекон предложил
«новый инструмент, или новое орудие познания», противопоставляя его
перипатетической и схоластической логике. Ф. Бекон широко
пропагандировал идею усиления власти человека над природой вплоть до
подчинения ему всего возможного для улучшения своего положения.
Наследство эпохи Возрождения, соединённое с влиянием Т. Гоббса,
И. Канта, Х. Колумба, Д. Локка, И. Ньютона и других мыслителей,
сформировало основу для развития рационального гуманизма – течения,
придающего особое значение развитию науки и критического мышления, а
не откровениям и религиозным авторитетам, как методам познания судьбы
и природы человека, окружающего мира, и закладывающим основы для
морали. Рациональный гуманизм является прямым предшественником
трансгуманизма [1].
В XVIII и XIX веках можно наблюдать первые проблески идеи, что сам
человек может себя усовершенствовать с помощью науки. Такие известные
личности, как Вольтер и Б. Франклин размышляли о продлении человеческой
жизни с помощью медицины. Такие течения, как атеизм и агностицизм,
особенно после появления теории эволюции Ч. Дарвина, становились всё
более привлекательными альтернативами христианскому вероучению. Однако
следует отметить, что оптимизм конца XIX века часто вырождался в
позитивизм и уверенность в неизбежности прогресса. Столкновение этих идей
с реальностью часто имело обратное действие и многие ученые обращались к
иррационализму, ошибочно полагая, что если разум оказывается
недостаточным, то он бесполезен. Всё это вызывало появление
антитехнологических, антиинтеллектуальных и антинаучных направлений.
Важным стимулом к становлению трансгуманизма стало эссе
британского биохимика Джона Холдейна «Дедал: наука и будущее», в
котором он описывает то, как развитие наук и технологий может изменить
общество и улучшить положение человека. Дж. Б. С. Холдейн связал
дарвиновскую эволюцию с учением Г. Менделя о наследственности, что
позволило ему разработать математическую теорию моделирования гена и
сцепления наследственных факторов. Данное эссе вызвало ряд дискуссий о
будущем, включая произведение Д. Бернала «Мир, плоть и дьявол», в котором
он рассуждает о бионических имплантантах, колонизации космоса, а также
усовершенствовании интеллекта с помощью новейших социологических и
психологических методов. В работах Олафа Степлдона и эссе «Икар: будущее
науки» разделяются более пессимистические взгляды на вещи и доказывается,
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что могущество технологий увеличит способность людей причинять друг
другу вред. Эти идеи, разработанные Олдосом Хаксли в своих романах, а
затем многими научными фантастами, оказали существенное влияние на
развитие идей трансгуманизма и изучение будущего [2, 41].
Огромный вклад в развитие идей трансгуманизма внес известный
палеонтолог и антрополог Пьер Тейяр де Шарден. Согласно концепции Тейяра
де Шардена, эволюция является космическим целенаправленным процессом, в
ходе которого материя-энергия, наполняющая Вселенную, развивается в
направлении возрастающей сложности. Пройдя последовательные этапы,
частицы первобытного хаоса соединились в такие сложные сущности, как
атомы, молекулы, клетки и организмы. В конечном счете, в человеческом теле
нервная система достигла такой степени сложного единства, что возник
самосознательный, целеустремлённый и морально ответственный разум.
Тейяр де Шарден был глубоко убеждён, что процесс эволюции не
заканчивается на человеке как на индивидууме и продолжается по мере
объединения человечества в сообщество с дифференциацией индивидуальных
функций и увеличения степени взаимозависимости – тенденции, которая
необычайно ускоряется урбанизацией, теле-коммуникациями, развитием
вычислительной техники и технологиями.
Несомненным предшественником современного трансгуманизма
является философия русского космизма, выдающимися представителями
которого были В. И. Вернадский, В. Ф. Купревич, А. П. Сухово-Кобылин,
Н. Ф. Федоров, П. А. Флоренский, К. Э. Циолковский, А. Л. Чижевский и
многие другие.
Как продолжение русского космизма можно рассматривать
возникшее в 20-е годы ХХ столетия литературное движение биокосмистовимморталистов (А. Агиенко, А. Святогор, Б. Ярославский и многие
другие.). В 30-е – 40-е годы движение биокосмистов-имморталистов было
разгромлено, а многие его представители были физически уничтожены.
Однако их идеи обрели новую жизнь – в частности в учении о ноосфере В.
И. Вернадского [1; 8, 335].
У Н. Ф. Фёдорова мы находим положения о необходимости
направленной дальнейшей эволюции человека, борьбе со старением и
смертью, обживании новых сред обитания, освоении космоса, проектах
планетарных масштабов – всём том, что составляет сущность взглядов
трансгуманистов. Н. Ф. Фёдоров предлагал восстанавливать человеческие
существа, собирая их из мельчайших частиц материи. Это можно
рассматривать как первое предложение того, что сейчас называют
нанотехнологией и что составляет основную надежду современных
трансгуманистов (в XIX веке, когда само существование атомов ещё было
гипотезой, которую принимали далеко не все учёные). У Н. Ф. Федорова
впервые возникает мысль и об опасности самоуничтожения Человечества в
войнах с использованием новых разрушительных видов вооружений, в
результате изменения климата Земли. В качестве единственного пути
выживания Человечества он и выдвинул свою идею Общего дела.
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П. И. Бахметьев, русский биофизик начала ХХ века, впервые доказал
экспериментально, что млекопитающие могут переносить охлаждение до
температуры ниже 0°С. Он также обосновал возможность длительного
сохранения человека в состоянии глубокого замораживания с целью его
размораживания в будущем, когда это позволит наука. Таким образом, он
за полвека до Эттинджера высказал идею о том, что Эттинджер позже
назвал крионикой и что сейчас занимает столь значительное место в
современном трансгуманизме.
Не только Николай Фёдоров, но и другие русские космисты внесли
значительный вклад в фонд идей современного трансгуманизма. Огромное
влияние оказал К. Э. Циолковский, который, развивая идеи Федорова,
обосновал возможность освоения человеком космоса и даже предложил
ряд технических решений, обеспечивших первые шаги в этом направлении
(жидкостный реактивный двигатель, многоступенчатые ракеты, обитаемые
космические станции, вакуумные скафандры и многое другое).
Космические мегапроекты современных трансгуманистов – прямые
наследники «эфирных поселений» Циолковского.
Вторая мировая война существенно изменила направления развития
многих течений, которые сегодня привели к трансгуманизму. Движение
евгеники было сильно дискредитировано, а идея создания лучшего мира и
нового человека стала табу. Однако оптимистически настроенные
футуристы обратили внимание на технологический прогресс, в частности
на электронику, компьютеры и космические путешествия. Наука стала
поспевать за предположениями и даже опережать их.
Трансгуманистические идеи в этот период разрабатывались и
обсуждались в основном в научно-фантастических произведениях. Такие
авторы, как Айзек Азимов, Артур Кларк, Станислав Лем, Хайнлайн, а позже
Вернор Виндж, Брюс Стерлинг, Грег Эван и многие другие исследовали
различные стороны трансгуманизма и внесли свой вклад в его развитие.
Впервые термин «трансгуманизм» был введён крупным английским
биологом Джулианом Хаксли в произведении «Новые бутылки для нового
вина» (1957 г.). Важную роль в придании трансгуманизму его современной
формы сыграл Роберт Эттинжер, положивший начало движению крионики
публикацией своей книги «Перспектива бессмертия». Он утверждал, что
медицинская технология постоянно развивается, а при низких
температурах химическая активность прекращается, поэтому возможно
заморозить пациента, и когда технология достаточно разовьется, исправить
повреждения заморозки и заболевания, которые у него были. В 1972 году
Р. Эттинжер издал труд «От человека к сверхчеловеку», где более
подробно рассмотрел возможные улучшения человеческого организма,
продолжив традицию Холдейна и Бернала [1].
Среди влиятельных ранних трансгуманистов следует выделить
Ф. М. Эсфандиари, который был одним из первых профессоров в области
изучения будущего. Занимал должность преподавателя в Новой школе
общественных наук в Нью-Йорке, сформировал школу оптимистических
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футуристов, известную как UpWingers. В 1989 году он опубликовал книгу
«Трансчеловек ли вы?», где дал первое определение трансчеловека как
эволюционного мостика к постчеловеку. Слово «трансчеловек» впервые
было использовано в научно-фантастическом рассказе Демиена Бродерика
«Выращивание» (1975 г.), хотя значение этого слова было несколько иным.
В 70-х и 80-х годах прошедшего века возникло большое количество
направлений и организаций для продвижения идей продления жизни,
колонизации космоса, крионики, футурологии и др. Следует отметить, что
все они были разрознены, хотя многие из них разделяли сходные взгляды и
ценности. Выдающимся представителем идей трансгуманизма в это время
был Марвин Мински.
В 1988 году вышел первый выпуск журнала Extropy Magazine под
общей редакцией Макса Море и Тома Морроу, а в 1992 году они основали
Институт Экстропии. Выпуск журнала и основание института
поспособствовали объединению множества отдельных ранних групп. Макс
Море дал первое определение понятия «трансгуманизм» в его современном
смысле. Трансгуманизм – рациональное и культурное движение,
утверждающее возможность и желательность фундаментальных
изменений в положении человека с помощью достижений разума, особенно с
использованием технологий, чтобы ликвидировать старение и значительно
усилить умственные, физические и психологические возможности человека.
Благодаря работам Наташи Вита-Море сформировалось такое направление,
как трансгуманистическое искусство.
В 1986 году была издана книга Эрика Дрекслера «Машины
созидания» – первая работа, посвященная молекулярной технологии, ее
потенциальным
применениям,
возможным
злоупотреблениям
и
стратегическим вопросам, которые ставит ее разработка. Она оказала
огромное влияние на идеи трансгуманизма. Очень важным достижением в
области развития трансгуманизма были работы исследователя в области
робототехники Ганса Моравека «Дети разума» и «Робот». И на
сегодняшний день Э. Дрекслер и Г. Моравек остаются в авангарде
трансгуманистической мысли [5, 22].
В 1998 году Ник Бостром и Дэвид Пирс основали Всемирную
Трансгуманистическую Ассоциацию в качестве зонтичной организации
для всех групп и направлений, связанных с трансгуманизмом. Эта
организация
выпускает
«Журнал
трансгуманизма»
–
первый
рецензированный журнал, посвященный исследованиям в этой области.
Можно отметить, что среди современных трансгуманистов весьма
заметное место занимают ученые Украины и России. Одним из видных
идеологов современного трансгуманизма был скончавшийся в 2000 году
футуролог и специалист по искусственному интеллекту А. Численко.
Сейчас на Западе живут биофизики Ю. Пичугин и М. Соловьёв –
известные специалисты в области крионики, сторонники иммортализма и
трансгуманизма в целом, В. Турчин – автор знаменитой книги «Феномен
науки: Кибернетический подход к эволюции» и сооснователь проекта
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Principia Cybernetica, Михаил Анисимов – специалист по искусственному
интеллекту и известный трансгуманист.
На современном этапе ведущими исследователями проблем
трансгуманизма и постчеловека являются Р. Бейли, Н. Бостром,
Р. Курцвейл, О. В. Летов, В. С. Лукъянец, В. С. Стёпин, Ф. Фукуяма,
Б. Г. Юдин, Э. Юдковский и др.
Возникновение трансгуманизма как философского течения имеет
длительную историю. В настоящее время он представляет собой
радикально новый подход к размышлениям о будущем, о роли и месте
человека в этом мире.
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РЕЗЮМЕ
С. С. Дєнєжніков. Історичний екскурс еволюції трансгуманізму.
У статті розглянуто проблему виникнення трансгуманізму як
філософської течії, його основні ідеї і напрямки. При цьому особливий
акцент зроблено на вплив високих технологій по вдосконаленню
інтелектуальних та фізичних здібностей людини. Уточнюється сутність
і зміст поняття «іморталізм»
Ключові слова: трансгуманізм, високі технології, іморталізм, космізм.
SUMMARY
S. S. Dieniezhnikov. Historical Review of Evolution of Transhumanism.
The article is devoted to the problem of transhumanism origins as of a
philosophic trend, its main ideas and directions. The main accent is paid to the
influence of high technologies on perfection of intellectual and physical
possibilities of man. Essence and content of notion «immortality» is determined.
Key words: transhumanism, high tech, immortality, cosmism.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОНЯТИЯ «ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ» В
ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ.
В статье автор анализирует трансформацию понятия "интеллигенция" в
постсоветском пространстве, когда вместе с распадом Советского Союза
переставал существовать традиционный подход не только к интеллигенции, но и к
самому слову, определяющему класс образованных людей.
Ключевые слова: интеллигенция, интеллектуал, трансформация.

Изучение социальных структуры посткоммунистических обществ не
случайно привлекает огромное внимание философов, историков,
социологов и политологов. Исчезновение определенных социальных слоев
на переломе эпох – не исключение, а скорее закон трансформации
социальных систем. С одной стороны, перемены отражают социальные
результаты институциональных реформ, а с другой, предопределяют
способность общества к дальнейшим социальным переменам.
Современная
Украина
как
раз
лежит
в
плоскости
посткоммунистической модернизации и на примере рассмотрения понятия
«интеллигенция», нам интересно было бы проследить, как происходят
изменения в социальной реальности. Целью статьи является стремление
показать, как при переходе от одних социальных систем к другим, от
одних типов обществ к другим трансформируется не только слово
интеллигенция, но те, кто за ним имется в виду. Задачи: охарактеризовать
современное
положение
интеллигенции;
рассмотреть
подходы
отечественных авторов к интеллигенции; показать, как термин
интеллигенция адаптируется на территории современной Украины.
Объектом статьи является интеллигенция. Предметом – различные
подходы к интересующей нас социальной группе.
Сегодня продолжаются разговоры на тему ухода отечественной
интеллигенции. Считается, что уходят образцы старой интеллигенции,
которые были общепризнанными среди основной массы населения, и
вместе с ними устаревает и растворяется само слово. Можно
предположить, что в подобном постулате доминирует позднесоветское
понимание интеллигенции как группы высокообразованных людей
претендующих на определенный моральный авторитет и особую
политическую роль, отличную от власти и общества (народа). Потому как
традиционно, еще со времен существования Советского Союза, к
образцами интеллигенции относили: 1) интеллигенцию как отдельных
людей и 2) интеллигенцию как социальный слой населения, входящих в
состав «социальной стратификации».
Интерес к интеллигенции постоянно поддерживается плюрализмом
мнений и интерпретаций на протяжении всего существования этого слова.
Различные, иногда прямо противоречащие друг другу определения
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«интеллигенции» говорят нам о том, что они скорее использовались в
большей степени для практических целей обслуживания различных
групповых интересов, чем для прояснения сущности вопроса. Отнесение
каких-то социальных элементов или отдельных персон к интеллигенции
или исключение из нее было и остается актом, в котором присутствует
ценностная составляющая. Проблема заключается в том, что определению
«интеллигенции» существует огромное множество. Терминологическая
непроясненность порой приводит к тому, что социальную группу, которую
мы привычно обозначаем «интеллигенцией», отдельные исследователи
обнаруживают практически на всем протяжении мировой истории, прямо
или косвенно утверждая мысль о ее вневременном характере. Можем себе
позволить небольшой историко-философский экскурс, в период
возникновения «интеллигенции».
Как философская категория в различных смысловых вариациях
«интеллигенция» широко используется в немецкой классической
философии (у И. Канта, но особенно широко у Г. Фихте, Ф. Шеллинга и
Г.Ф. Гегеля), что, безусловно, оказало огромное влияние на формирование
и дискуссии русской интеллигенции XIX века.
Дело в том, что «интеллигенцией» Ф. Шеллинг называет то
состояние практического разума, когда он становится самостоятельной
реальностью. А точнее речь идет о процессе становления такой
реальности, когда природа уже не столько материал для реализации
нравственной цели, а форма бессознательной жизни разума, как
целесообразное целое. Слово «интеллигенция» было омонимично
философско-психологической категории, используемой для наименования
духовной способности к абстракции.
Как известно, еще со времен платонизма в поле философского
анализа вошел термин «интеллигибельность», который обозначал
постигаемость объекта только умом, и недоступность этого постижения,
чувственному познанию. Если бы не И. Кант и его размышления по поводу
практического разума, можно было бы сказать, что быть
«интеллигентным» – это заявить «гибель» чувствам. А вот для И. Канта
феномен «интеллигентности» служил основанием для морального
действия. И хотя для него даже «свобода» была представлена только как
умопостигаемое, мы решаемся позволить себе обнаружить здесь одно из
очевидных противоречий. Так в своем ответе на вопрос. «Что такое
просвещение?», И. Кант еще в 1784-ом году отмечает: «…меньшая степень
гражданских свобод дает народному духу возможность развернуть все
свои способности. И так как природа открыла под этой твердой оболочкой
зародыш, о котором она сама нежным образом заботится, а именно –
склонность и призвание к свободе мысли, то этот зародыш сам
воздействует на образ чувствования народа (благодаря чему народ
становится более способным к свободе действия)» [6, 35].
Дело в том, что у самого И. Канта даже «свобода духа» необходимо
связана с «моральным интересом». Так в своей Антропологии, размышляя
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о способе познавать как внутреннее, так и внешнее в человеке и
задумываясь о причинах усиления или ослабления чувственных
ощущений, он справедливо отличает: «Проповедник начинает с холодных
наставлений рассудка, направляющих внимание на понятие о долге, затем
в разбор своих текстов вносит моральный интерес и в заключение
приводит в движение все пружины человеческой души посредством
ощущений, которые придают вес этому моральному интересу» [6, 42–43].
Что же касается отечественной истории мысли, то слово
«интеллигенция», в смысле близком к современному, появляется в русском
языке начиная с середине 60-х годов XIX столетия. В. Даль помещает это
слово во втором издании своего «Толкового словаря», объясняя его таким
образом: «разумная, образованная, умственно развитая часть жителей» [5, 46].
Прилагательного «интеллигентный», существительное «интеллигент» В. Даль
не указывает, очевидно что данные слова в этот период еще не получили
распространения.
Большинство исследователей сходятся в том, что интеллигенция, как
социальное образование, могла сформироваться в России во второй
половине XIX века. Первым поколением – были «люди 40-х», и состояли в
основном из дворян и выходцев из состоятельных слоев, в то время как
второе поколение, сложившиеся в 60-е, – было поколением «детей» – и
включало представителей разных социальных слоев («разночинцы»
и проч.). [4, 27]. По мнению филолога В. Виноградова социальном
значении слова было заимствованно из польского языка [3], при этом в
русском языке социальное значение слова интеллигенция полностью
вытеснило прежнее «философское» значение.
Понятие «интеллигентность», как в российском, так и в украинском
опыте, в отличии от западного понимания «интеллектуальности»,
обязательно включает и несёт в себе именно «моральный интерес». Мы
имеем ввиду то, что подчеркивал в своей книге «История свободы»
английский мыслитель И. Берлин. «Интеллигенция – русское слово, оно
придумано в XIX веке и обрело с тех пор общемировое значение» [2, 9].
Автор особо отмечает, «Не следует путать интеллигенцию с
интеллектуалами. Принадлежащие к первой считают, что связаны не
просто интересами или идеями они видят себя посвященными в некий
ореол, как бы, пастырями в миру, назначенные нести особое понимание
жизни, своего рода новое Евангелие» [2, 9]. Помимо И. Берлина о русском
происхождении феномена интеллигенции говорили (и продолжают
говорить) многие российские мыслители (начиная с Н. Бердяева,
заканчивая Д. Лихачевым).
Само слово «интеллектуал» стало активно проникать на территорию
постсоветского пространства, начиная с 90-х гг. ХХ века. Появление оного
говорит нам о том, что возникла потребность в категории для обозначения
нового явления. На первый взгляд, слова «интеллигенция» и
«интеллектуалы» обозначает одну и ту же группу людей занятых
умственной деятельностью, но поскольку первое слово имеет свою
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русскую (общую с украиской) историей, слово «интеллектуалы» обречено
находится в поле напряжения отечественного слова.
Сегодня можно найти авторов, которые сознательно отказываются в
различении терминов «интеллигенция»/«интеллектуал». К таким относятся
редактор научного журнала «Логос» В. Куренной. Исследователь видит
«разложение сложного комплекса поведенческих установок, идейных
пристрастий и компетенций в сфере знания» [7, 9.]. Куренной имеет ввиду ту
ситуацию, когда из слоя полупрофессионалов и полузнаек формируется слой
профессионалов-обществоведов. «Таким образом из прежнего единого
комплекса начинает выделяться роль «политического идеолога», «эксперта»,
«журналиста», и, конечно же «интеллектуала», – пишет он [7, 10.].
На Западе у слова «интеллектуал» безусловно, есть собственная история
и слово «интеллигенция» там фактически не употребляется. Разве что в
описании социальной структуры России или постсоветского пространства.
Современный немецкий философ Ю. Хабермас задается вопросом «Что
отличает интеллектуала»? Считая, что проблема интеллигенции открывает
новый раунд рефлексии для современных исследований этого феномена, автор
сравнивает два образа интеллектуалов – германский и французский. Первый,
по его мнению, восходит к поколению после Гёте и Гегеля. Когда
«беспокойная литература и приват-доценты из числа младогегельянцев
способствовали складыванию образа свободно парящего, спонтанно
вмешивающегося,
зачастую
сентиментального,
взволнованно
полемизирующего и непредсказуемого интеллектуала» [12, 10–11].
Французский же вариант, по мнению Ю. Хабермаса, принадлежит к
либеральному наследию Великой французской революции. Когда
«обозначилась та констелляция, в которой суждено было найти своё место
типу современного интеллектуала» [12, 10–11]. Из сопоставления этих
двух европейских образов вырисовывается не только иронический вывод о
том, что мы регулярно наблюдаем очередной период «ритуального плача
по исчезающему типу интеллектуала», но и убежденность в том, что в
нашем медийном обществе снова происходит структурное изменение
публичной сферы, которое затрудняет существование классической
фигуры «интеллектуала» [12, 10–11].
Похожую картину видит и французский философ М. Фуко в своей
работе «Политическая функция интеллектуала». Он пишет о том, что
раньше «быть интеллектуалом означало, в частности, быть всеобщей
совестью», «учителем истины и справедливости» [11, 201]. Но, по мнению
автора, наступил момент в истории, когда общество перестает обращаться
к интеллектуалу как к моральному авторитету. Благодаря чему, произошло
движение от универсального интеллектуала к интеллектуалу-специалисту.
Как мы можем видеть, и Ю. Хабермас и М. Фуко говорят об
интеллектуале, который «сентиментален» и стремится «думать за всех», то
становится очевидным что и на Западе есть свои «интеллигенты», которые
также как и отечественные побратимы, радеют за нравственность и «стремятся
быть всеобщей совестью». Безусловно, мы не можем говорить о полном
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тождестве этих двух понятий, но некоторая близость возможна. Также, вполне
допустимо существование на Западе собственного интеллектуального
фольклора, но это скорее предмет для отдельного исследования1.
После развала Советского союза на территории всего постсоветского
пространства происходили масштабные трансформации. И эти изменения
касались не только интеллигенции. Во-первых, ушла партийно-советская
номенклатура в том классическом облике, какой она имела в СССР: с ее
всесилием, стилем управления. Ушло в прошлое и понятие
"идеологическая работа", поскольку нет не только идеологических отделов
партийных органов, но и самих этих органов. На их место пришли совсем
другие «вертикали», совсем другие социальные структуры, организации.
Во-вторых, исчез класс колхозного крестьянства в том его виде, каким он
был вплоть до развала Союза.
Мы можем констатировать, существование публичной политики и
демократических
институтов
в
некотором
смысле
«убивает»
интеллигенцию, в её традиционном понимании, как группу скованную
одной моралью. Очевидно, что когда в стране нет общественного мнения и
нет гражданского общества, как это было в XIX веке и значительное время
века ХХ, его функции выполняет мнение интеллигенции. Но с приходом
самосознания граждан, намечаются условия для реализации его частных
интересов и потребностей.
В настоящее время, в связи с новыми политическими практиками и с
распространением современного, в том числе политического образования
интеллигентское делегирование прав неприемлемо. К примеру, в основе
взаимоотношений между гражданином и партией существует механизм,
который допускает возможность беспрепятственно делегировать права
гражданина другой партии, обходя властителя дум и морального
авторитета. Причем на современном этапе им общество не делегируют им
этого авторитета.
Основными институтами, посредством которых удовлетворяются
личные и групповые интересы, выступают политические партии,
общественные организации, правовые нормы, свобода участия в выборах,
собраниях и т.п.
На сегодняшнем этапе развития
украинского общества,
фундаментальную роль играет украинская национальная интеллигенция,
которая
анализирует
национальную
историческую
память,
гарантирующую преемственность поколений. Специфической чертой для
украинской интеллигенции является её стремление обозначить
неразрывность независимой украинской мысли с предыдущими
поколениями украинской культуры, как можно чётче указать на
преемственность сегодняшних украинцев с досоветской Украиной.

1

Совпадение в разговоре об «интеллектуале» и «интеллигенте» есть в критике Ю. Хабермаса и
М. Фуко левого интеллектуала, за желание последнего «быть единственным учителем истины».
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Получение Украиной собственной независимости в 1992 году,
подвигло страну к большим переменам, уже ничего не могло угрожать
свободе представлений о собственной государственности. Своя забытая
этноистория становилась альтернативой советской концепции истории
Украины, а предложенные ею трактовки событий, процессов, выдающихся
деятелей, новой исторической символики, – явились стержнем
политических, идеологических и культурных матриц украинского
национального движения.
На сегодняшний день, участью украинской интеллигенции
интересуются на самом высоком уровне. Об это свидетельствует проведение в
марте 2008 года «Конгресса украинской интеллигенции» под патронатом
президента Украины и председательством И. Драча. Основной целью форума
является обсуждение проекта Концепции гуманитарного развития Украины. А
именно: «формирование нового качества жизни, создание общества знаний,
поддержка социальной активности граждан и развитие гражданского
общества, а также культурная и политическая консолидация украинцев как
европейской нации» [9]. В то же время замена постсоветского слова
«интеллигенция» на его западный аналог – «интеллектуалы», может
свидетельствовать о том, что не только возникла потребность в категории
обозначения нового явления, но, как можно догадаться, в самом употребления
слова «интеллектуал», для Украины осуществляется скорее предпочтение
Европы нежели «русской» Азии (поскольку слово «интеллигенция» имеет
богатую российскую историю) [1, 13–14].
Происходящие в Украине инновационные процессы требуют изменений
ее отношения к интеллигенции. Власть, без ностальгии по национальному
государству или досоветской Украине, должна осознать стоящие перед ней
задачи и адекватно реагировать на современные вызовы окружающего мира. И
если государство Украина станет рассматривать «интеллигенцию» по
национальному признаку (в данном случае по её приверженности/симпатии к
украинскому этносу), по тому, как та способна к «консолидации украинцев как
европейской нации», то государство станет подталкивать другие этносы,
населяющие территорию Украины, формировать собственную национальную
интеллигенцию (русскую, крымско-татарскую и др.). А это, в свою очередь
может негативно сказываться на внутреннем политическом и культурном
климате страны.
Трудность в определении места интеллигенции в современном мире
возникла не сегодня. Уже начиная с конца XIX века, можно было
услышать в обществе диаметрально противоположные высказывания по
поводу термина «интеллигенция» и тех, кого под ним подразумевали.
Для многих современных авторов, пишущих об интеллигенции,
сохраняется постсоветская тенденция в обозначении интеллигента –
как позиции, которая, как правило, тождественна морали. В таком
случае новое слово «интеллектуал» автоматически несёт для многих
авторов не интеллигентский характер, поскольку считается, что
интеллектуал не озабочен проблемами нравственного содержания, он
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«просто
выполняет
свою
работу».
В
общем
понимании,
«интеллигенция» постоянно находится в оппозиции к власти; к псевдо
интеллигентам и прочему; эти характеристики относящиеся к
комплексу высказываний, касающихся интеллигенции сегодня, принято
называть интеллигентским фольклором. К этому же комплексу можно
отнести
и
такие
высказывания
как:
«вина/ответственность
интеллигенции перед народом»; «оппозиция к власти»; «высокие
моральные ценности» и др.
Допустимо предположить, что в конце концов слово «интеллигент»
останется с интеллигентской коннотацией, с её нравственными и
высокоморальными характеристиками (о чем мечтал А. Солженицын с
собственной концепцией Образованщины [10]; Д. Лихачев с
представлениями о подлинном и не подлинном интеллигенте [8, 7]; и
многие другие авторы). Под словом «интеллектуал» же будут
подразумевать человека, занятого умственным трудом (менеджера,
аналитика, эксперта и других) без особых притязаний на личную
моральность каждого. Многие же из статей, посвященных интеллигенции
являются лишь поводом для обсуждения социальных катаклизмов,
ситуации в стране или в культуре. Когда авторы, пишут об интеллигенции,
они, как правило, выстраивают собственную историю возникновения
образованного слоя, беря за точку отсчета порой совершенно различные
исторические факты и события.
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РЕЗЮМЕ
Трансформація

А. О. Трофімов.
поняття інтелігенція у
пострадянському просторі.
У статі автор аналізує трансформацію поняття «інтелігенції» в
пострадянському просторі, коли разом з розпадом Радянському союзу
перестав існувати традиційній підхід не тільки до інтелігенції, але й до
самого слова що визначає клас досвідчених людей.
Ключові слова: інтелігенція, інтелектуали, трансформація.
SUMMARY
A. A. Trofimov. Transformation of the Concept of the "Intelligenciya" in
the Post-Soviet Territory.
In this article the author analyzes the transformation of the concept of the
"intelligenciya" in the post-Soviet territory, as with the breakdown of the Soviet
union the traditional approach ceased to exist not only to the intelligenciya
itself, but also to the word, defining a class of well-educated people.
Keywords: intelligenciya, an intellectual, transformation
УДК 130.1+141.2
Э. А. Ангелина
Донецкий институт
социального образования

ГЛОБАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ
АСПЕКТ
В статье проанализован концептуальный аспект глобальной интеграции, ее
связь с современной информационно-компьютерной революцией; зафиксировано
позитивные и негативные ее моменты, рассмотрены факторы, обуславливающие
процессы глобализации, социокультурную динамику человечества, коэволюцию био- и
социосферы, уровни развития сознания человека.
Ключевые слова: интеграция, глобализация, компьютеризация, эволюция,
информационно-компьютерная революция, социокультурная трансформация.

Современная мировая практика характеризуется быстрым развитием
интеграционной линии прогресса. В результате мы имеем глобализирующееся
человечество. Этот факт является главной детерминантой актуальности
научного анализа исследуемой нами проблемы. Цель данной работы – в общих
чертах указать основные факторы и сферы мировых интеграционных
процессов и их отражение в зарубежной и отечественной научной и
социально-философской литературе.
Знакомство с литературой по данной проблематике позволяет нам
говорить о том, что в настоящее время зарубежные и отечественные
исследователи выделяют, в основном, три фактора, лежащие в основе
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интеграционной парадигмы прогресса, – информатизацию, глобализацию и
межкультурные коммуникации.
Прежде всего, начнем анализ проблемы с первого фактора – с того,
что современная информационно-компьютерная революция имманентно
обладает рядом особенностей генеративного свойства, проявляющих себя в
социально-экономической сфере, в социокультурной области жизни человека,
в синергизме природы и человека. Исходя из этого, современные
исследователи (К. Поппер) рассматривают науку и новые технологии в
качестве объективных факторов современной глобальной интеграционной
динамики. Такая постановка вопроса связана с тем, что формируемое
информационное общество, называемое также обществом знания,
детерминирует базовые основы мировой интеграции –коммуникационные
процессы, основанные на трансляции и социализации научной информации
(научного знания). Кроме того, диалектика этих процессов такова, что и
коммуникация в самой науке кардинально меняет свою структуру и
показывает свой интегральный характер, дистанцируясь от локальных и
узкокорпоративных отношений и постепенно приближаясь к отношениям
глобальным как в количественном, так и в сущностном значении.
В целом информационные технологии рассматриваются в контексте
мирового
научно-технологического
прогресса,
ведущего
к
универсализации, стандартизации и глобализации современного
человеческого сообщества. Опираясь на данные Питирима Сорокина,
А. И. Ракитов отмечает небывалую активность этих процессов. Так, за 1300
лет античной цивилизации в западном мире было сделано 243 естественнонаучных открытия и 107 технических изобретений. В Средние века эта волна
спадает: за 850 лет – 31 открытие и 49 технических изобретений. Однако за
400 лет прединдустриальной цивилизации темп прогресса резко нарастает –
1153 открытия и 489 изобретений. Сегодня этот темп увеличивается в еще
больших масштабах, формируя глобальное технологическое пространство
современной цивилизации как «сложную динамическую полиструктурную
систему», компонентами которой выступают:
– техника, т. е. артефакты, специально созданные для производства,
трансформации и перемещения материальных объектов и оказания услуг;
– природные, антропотехногенные, человеческие, финансовые и
иные ресурсы, необходимые для создания материальных феноменов и
оказания услуг;
– целеориентированная деятельность, осуществляемая с помощью
техники и указанных выше ресурсов (технологическая деятельность);
– управление этой деятельностью;
– информация и знание, навыки и правила, необходимые для
осуществления и управления технологической деятельностью;
– институциональные и организационные формы, обеспечивающие
реализацию технологической деятельности;
– взаимодействие компонентов технологической деятельности и ее
продуктов с окружающей природной и социальной средой» [4, 255; 8, 86].
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На этой основе формируется и функционирует особый мир
универсальных феноменов, названный А. И. Ракитовым «регулятивным
миром», который заметно стандартизирует, универсализирует и в этом
смысле глобализирует нашу жизнь, превращая ее в интегративное целое.
«Технология, – пишет А. И. Ракитов, – предполагает создание,
совершенствование и использование огромного числа правил и
воплощающих их навыков, норм, эталонов и стандартов деятельности.
Структурные компоненты технологии и порождаемые ими правила
перемешаны, «слипаются» и взаимодействуют. Они образуют основу того,
что я называю регулятивным миром, но, разумеется, ни в коей мере не
исчерпывают его. Регулятивный мир, как уже говорилось, включает также
правила и воплощающие их нормы, эталоны, стандарты деятельности,
регулирующие
бытовую,
культовую,
военную,
политическую,
художественную и другие виды специфически человеческой деятельности.
Все они в той или иной мере, прямо или косвенно зависят от
господствующей в обществе технологии или суммы технологий» [8, 86–87].
Глобальная техносферная система, представляющая собой на
сегодняшний день мировое интегративное образование, – это результат
тысячелетней синергии технологического развития человечества, давшая
ему искусственный материальный мир, кардинально изменивший все
сферы жизни людей в мировом масштабе.
В рамках сказанного нас интересует два аспекта: объективное
формирование механизмов интеграции в процессе эволюции человечества
при помощи развивающегося техногенеза и идея А. И. Ракитова о
«регулятивном мире». Это указывает на проблему управления этими
процессами. На это указывают и известные современные философы.
Этот мир известный исследователь проблемы В. С. Степин назвал
техногенной цивилизацией, «поскольку в ее развитии решающую роль
играет постоянный поиск и применение новых технологий, причем не
только производственных технологий, обеспечивающих экономический
рост, но и технологий социального управления и социальных
коммуникаций» [9, 65].
Глобализация как результат процесса интеграции – это продукт
техногенного общества, на основе которого формируются возможно
идентичные мировоззренческие, культурные и социальные программы
жизни, способ производства, сложная система отношений людей, типов их
поведения и деятельности. Именно новая технология, как отмечает
Э. Тоффлер, питаемая новой энергетической системой, открыла двери для
массового производства [10, 61]. Все это объединяет человечество.
Подчеркивая интегративный характер мировых процессов,
А. А. Лазаревич указывает на то, что современные тенденции
формирования постиндустриального общества основываются на
трансформации ряда ценностей техногенной цивилизации, делая их
всеобщим мировым достоянием. «Достижения науки и технологии,
научная рациональность не рассматриваются уже в качестве
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самодостаточных сущностей, автономно определяющих стратегию
социального развития. Они все больше и больше включаются в целостную
систему социально-культурной и природной эволюции. При этом
масштабность влияния науки и технологии на современное общество не
уменьшается, а, скорее, увеличивается, но уже в единстве рациональнознаниевых, социально-культурных, нравственных и экологических
принципов» [4, 259]. В этих словах, по существу, автором зафиксирована
мысль о том, что в основе мировой целостности лежат интеграционные
процессы, объединяющие всех субъектов современной цивилизации в
самых разных сферах их региональной жизнедеятельности и их связи со
всеобщим. К. Поппер указывает на то, что если учесть стремительную
экспансию научно-технического прогресса фактически на все сферы
жизнедеятельности общества, то следует предположить, что данная
экспансия вполне тождественна феномену глобализации как по своим
масштабам, так и по характеру универсализации и унификации ее
воздействия [6, 360]. Это совпадает и с нашими мыслями об этом.
Однако современные процессы глобализации, как известно,
обуславливаются, прежде всего, экономическим фактором. Именно
экономический фактор, по мнению ряда исследователей, определяет
характер мировой интеграции.
А. А. Лазаревич отмечает, что
«экономическая целесообразность побуждает различных участников
глобализационного процесса к особым типам взаимодействий, в том числе
выходящим за рамки равноправной и справедливой интеграции» [4, 245].
Современные «агенты» глобализации – транснациональные компании,
торговые организации, экономические союзы, различные международные
организации – формируются прежде всего в плоскости экономических
интересов, обусловливают характер и сущность мировых интеграционных
процессов и наделены возможностями политико-экономического и другого
влияния. Мировая экономика потому и называется мировой, как пишет
доктор экономических наук, профессор В. Т. Пуляев, что внутри нее
интернационализируются воспроизводственные процессы, выступая
своеобразным локомотивом глобального мирового развития. Для этого
вырабатываются и создаются всеобщие действующие механизмы, которые
формируют процессы глобализации в мире. Не последнюю роль в этом,
считает он, играет глобальная информационная система, которая
«формирует, в свою очередь, мировую экономику» [7, 5]. Среди этих
механизмов, кроме сугубо экономических, В. Т. Пуляев выделяет и новые
информационные технологии. На данную тенденцию обращает внимание и
такой известный исследователь, как М. Кастельс: «Глобальная экономика в
XXI в. будет расширяться, используя значительное увеличение мощности
телекоммуникаций и обработки информации. Она проникнет во все
страны, на все территории, во все культуры, во все коммуникационные
потоки, во все финансовые сети, неустанно просматривая планету в
поисках новых возможностей извлечения прибыли. Но она будет это
делать избирательно, соединяя значимые сегменты и пренебрегая
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местностями и людьми, которые уже исчерпали свой потенциал или не
представляют интереса в данный момент» [3, 508]. По мнению
М. Кастельса,
эти
процессы
будут
определять
особенности
интеграционной динамики в мире. А. И. Ракитов конкретизирует будущую
судьбу мировых интеграционных процессов в условиях глобальной
информационно-компьютерной
революции.
Он
пишет,
что
«распространение научно-технических знаний и информации при помощи
глобальных
сетей
сопровождается
еще
более
интенсивным
проникновением в различные регионы и страны культурных регулятивов,
стандартов, эталонов, эстетических, художественных и поведенческих
образцов и нормативов» [8, 92]. Продолжая эту тематику, А. А. Лазаревич
указывает на связь интеллектуального и финансового капитала в
глобальных интеграционных процессах. Он отмечает: «Будучи прямым,
или опосредованным, фактором современных глобальных процессов и
изменений, наука, технология и соответствующая им интеллектуальная
среда в целом сами становятся зависимы от глобализации. В условиях
современного глобализационного развития можно выделить несколько
(настораживающих) аспектов, касающихся наиболее выраженных
тенденций интеллектуальной динамики:
1. Современный интеллект приобретает наднациональный и
надгосударственный характер, т. е. он аккумулируется там, где
сосредоточивается финансовый капитал.
2. В свою очередь капитал рассредоточивается в тех странах, где
оплата человеческого интеллекта соизмерима с его реальной стоимостью.
Наконец, конкретно-региональное присутствие и реализация
интеллекта обусловлены его эффективной организацией и степенью
востребованности» [4, 260].
Ряд авторов видят в этих процессах возможные негативные и даже
рисковые следствия. Например, не оспаривая интернациональный характер
науки, ее международный статус, принцип всеобщности, наличие
собственных закономерностей развития, А. А. Лазаревич указывает на
тенденцию медленно эволюционирующей утраты связи интеллектуального
ресурса с регионально-национальными стратегиями и программами развития.
«И несмотря на то, – пишет он, – что конкретное государство (общество) в
подобной ситуации может и не лишиться своего интеллектуального
потенциала в буквальном смысле слова, оно тем не менее не может не
ощутить исчезновение из содержания этого потенциала важнейших
особенностей национально-культурной спецификации, обусловливающих
мотивацию и результаты познания человека, его самоорганизацию и
включенность в рационально-созидательные программы социальной
реконструкции. В известной степени этот тезис коррелирует с
неутешительными прогнозами относительно того, что на фоне быстро
меняющегося мира все меньше стран способны сохранить интеллектуальный
капитал, достаточный для комплексного анализа и прогнозирования не
только глобальных, но и конкретно региональных изменений. А это значит,
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что стратегия организации и развития современной науки нуждается в более
пристальном внимании со стороны как национальных, так и международных
проектов» [4, 261]. В целом развитие информационно-компьютерных
технологий, глобальная информационная система формируют мировую
экономику и интегрируют социокультурные уклады жизни самых разных
народов современного мира.
Понятно, что человечество на сегодняшний день – это единая,
динамично развивающаяся система, находящаяся в состоянии глобальной
социокультурной трансформации, обусловливающей интегративную роль
международной жизни, перспективы установления сбалансированных
культурных и цивилизационных отношений в планетарном масштабе.
Однако ряд авторов в этих процессах видят некоторые интересные
моменты. «Вместе с тем, – отмечает А. Н. Чумаков, – вовсе не очевидным
является то, что целостность этой системы предзадана самим ходом
исторического развития и обеспечивается универсальным единством
мирового сообщества, которое заключается, прежде всего, в его
культурных и цивилизационных основаниях» [11, 428]. Это, во-первых.
Во-вторых, автор также показывает, как под влиянием естественных
процессов всемирной истории происходит глобализация культуры и
формирование глобальной интегрированной цивилизации, что вовсе не
означает установления относительно всего мирового сообщества, даже в
отдаленной перспективе, какого-либо безусловно необходимого
социокультурного однообразия. Речь может идти, продолжает свою мысль
А. Н. Чумаков, лишь об универсальном единстве, распространяющем свое
влияние и связи только на уровне общего взаимодействия между
фундаментальными и наиболее крупными составляющими единицами
мирового общественного организма. Что же касается всеобщего единообразия, то его в истории человечества никогда не было, и нет никаких
оснований полагать, что когда-либо оно появится. И гарантией тому,
делает вывод А. Н. Чумаков, не только бесконечное многообразие
естественных условий, в которых живет человек и которые в немалой
степени предопределяют разнообразие быта и множество всевозможных
форм его поведения, но и то, что сам он по природе своей существо
неоднозначное, противоречивое и до конца непредсказуемое в своей
многогранной, творчески детерминированной деятельности [11, 428]. В
этой мысли нас интересует то, что глобальная интеграция не ведет к
единообразию и, по существу, к унификации региональных культур. Об
этом свидетельствует современный опыт социокультурной трансформации
самых разных регионов мира в глобальные процессы «в том числе и
технико-технологические». Видимо, культурная специфика разных
этносов даже в мировых процессах способна к самовыживанию,
самосохранению и дальнейшему саморазвитию.
В условиях глобальной информатизации, глобальной компьютеризации,
глобальной коммуникации человечество не может не поставить вопрос в
отношении еще одного интеграционного феномена – ситуации коэволюции
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биосферы и социосферы, без которой трудно представить будущее всего
человечества. Об этом писал Н. Н. Моисеев [5, 141–183].
Однако, по мнению А. Н. Чумакова, более обоснованной на этот счет
представляется точка зрения В. И. Данилова-Данильяна, который
справедливо отмечает, что скорость техноэволюции на три порядка выше,
чем скорость биоэволюции, и потому говорить о коэволюции природы и
общества сложно [11, 430]. Та идея, что сбалансированное развитие,
будучи реализованным в отношениях биосферы и человека, станет
главным условием и средством решения экологических и других
глобальных проблем, может быть, по его мнению, продуктивной при
выполнении как минимум двух условий. «Во-первых, человек может (и
будет) корректировать стратегию своего развития так, чтобы снизить
вызываемые им в биосфере возмущения до уровня, не превышающего ее
регулятивных (компенсационных) возможностей... Во-вторых, и биосфера
в случае такой коэволюции может (и должна) развиваться таким образом,
чтобы ее возможности реагирования на возмущения, вызываемые
человеком, возрастали, хотя бы в каких-либо отдельных аспектах» [1, 479].
Если для образования нового биологического вида в естественных
условиях требуется период порядка 10 тыс. лет, отмечает А. Н. Чумаков, то
на инновационный цикл в передовых отраслях производства сегодня
уходит всего лишь около 10 лет. К тому же скорость эволюции новых
технологий в отличие от биоэволюции постоянно возрастает [11, 430]. С
учетом такой разницы в скоростях биологической и технологической
эволюции говорить о коэволюции природы и общества некорректно,
считает В. И. Данилов-Данильян, так как «из-за скоростных ограничений
биосфера не может реагировать на инновации в человеческом хозяйстве
образованием новых биологических видов, приспособленных к
последствиям этих инноваций, к новым по характеру и/или масштабам
воздействия на нее» [1, 479]. Ученые сходятся во мнении о том, что
«естественным путем природа не может подстроиться под быстро
меняющуюся социосферу, т. е. под свою относительно незначительную, но
агрессивно-активную и не по размерам мощную часть, тогда как само
общество, будучи активным, инициирующим началом, только и может
развиваться с учетом реальных возможностей природы выдерживать
антропогенное воздействие, как минимум не деградируя. При этом сама
социальная система в таком взаимодействии с природой заведомо не
может быть антагонистически конфликтной внутри себя, и потому
начинать решение острейших экологических проблем современности,
обеспеченности его энергетическими и сырьевыми ресурсами, другими
средствами существования нужно с создания необходимых условий для
коэволюции составных частей самой этой системы» [11, 431].
Иными словами, по мнению ученых, идеи кооэволюционного
развития не утрачивают своей привлекательности, если они касаются
социальной сферы, где в условиях нарастающей глобальной интеграции
развиваются и все более тесно взаимодействуют в режиме реального
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времени различные культуры, политические и экономические системы,
религиозные конфессии и т. п. [11, 431]. Между ними теперь необходимо
развивать уже не только диалог, но и соответствующие условия для их
совместного сосуществования, ибо в современном мире, который под
действием новейших средств информации, всевозможных форм
коммуникации,
высокотехнологичных
транспортных
средств
и
космического мониторинга, оказывается все более тесным и
взаимозависимым, это становится безусловным требованием выживания
всего человечества. «Мир становится тесным, – говорит американский
кибернетик Дж. Пелтон, – в нем негде спрятаться человеку» [12, 172].
Проведенный А. Н. Чумаковым анализ относительно возможности
межкультурного диалога и реальных процессов становления глобальной
цивилизации позволяет ему утверждать, что «применительно к
социальным системам коэволюция не только возможна, но и становится в
условиях нарастающей глобализации важнейшим способом достижения
устойчивого, или еще лучше – управляемого развития отдельных
социосистем и мирового сообщества в целом. Человечество же в таком
случае не может быть ничем иным, как глобальной культурноцивилизационной
целостностью,
состоящей
из
культурноцивилизационных ойкумен и систем, которые и должны войти, в конечном
счете, в состояние коэволюции. От того, насколько быстро и успешно
общая ситуация сможет развиваться в этом направлении, во многом будет
зависеть и судьба мирового сообщества» [11, 432].
Это указывает на возрастающую роль субъективного фактора в
глобальных интеграционных процессах, выражающихся, прежде всего, в
культурном и цивилизационном самосознании основной массы человечества,
что, как замечает А. Н. Чумаков, не одно и то же как по форме, так и по
содержанию. Он пишет: «...по формам проявления самосознание может быть
локальным, региональным, национальным, имперским, глобальным. По
содержанию же оно различается несколько иначе. Если культурное
самосознание фиксирует внимание на принадлежности индивида или некой
общности людей к духовному и материальному достоянию, накопленному
прошлыми поколениями, то цивилизационное соотносит их с определенным
типом общественного развития, с той или иной формой социального
устройства и типом отношений, сложившихся на данной территории и в той
среде, где они проживают. В условиях же, когда многоаспектная глобализация
объективно формирует контуры общечеловеческой культуры и глобальной
цивилизации, сознание все большего числа людей становится интерактивным,
оказывая влияние и на их традиционное культурное и цивилизационное
самосознание, направляя его в сторону признания и соблюдения
общечеловеческих ценностей и необходимости всемерно содействовать
коэволюционному развитию всей мировой социосистемы» [11, 432].
Таким образом, научный анализ поставленной нами проблемы и
изучение соответствующей литературы по данному вопросу позволяет нам
сделать ряд выводов. Во-первых, глобальная интеграция – это реальная
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действительность эволюции человечества, получившая новый механизм
своего существования – современную информационно-компьютерную
революцию.
Во-вторых,
глобальная
интеграция
концептуально
разнообразна и современные отечественные и зарубежные исследователи
данной проблемы фиксируют как позитивные, так и негативные
последствия этих процессов для человечества. В-третьих, отражая
реальные процессы жизни, существования человеческой цивилизации,
данная проблематика далека от искусственности, объективно естественна и
требует своего дальнейшего постоянного изучения.
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РЕЗЮМЕ
Є. О. Ангеліна. Глобальна інтеграція: концептуальний аспект.
У статті проаналізовано концептуальний аспект глобальної
інтеграції, її взаємозв’язок із сучасною інформаційно-комп’ютерною
революціє; зафіксовано позитивні та негативні її моменти;
розглядаються фактори, що детермінують процеси глобалізації,
соціокультурну динаміку людства, коеволюцію біо- і соціосфери, рівні
розвитку свідомості людини.
Ключові слова: інтеграція, глобалізація, комп’ютеризація, еволюція,
інформаційно-комп’ютерна революція, соціокультурна трансформація.
SUMMARY
Е. A. Angelina. Global Integration Conceptual Aspect.
This articles deals with the conceptual aspect of the global integration, its
relations with modern information-computer revolutions analysis, states its
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positive and negative moments, reaches factors which determine the process of
globalization, sociocultural dynamics of mankind, co-evolution of the biosphere
and sociosphear, levels of development of consciousness of man.
Keywords: integration, globalization, computerization, evolution,
information-computer revolution, sociocultural transformation.
УДК 316.346.2–055.2(477.52)
А. М. Костенко, Н. Д. Світайло
Сумський державний університет

СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЖІНОЧОГО
ПОТЕНЦІАЛУ В БІЗНЕСІ
У статті проаналізовано соціокультурні чинники, які зумовлюють низьку
активність жіночого населення у сфері розвитку підприємництва. Простежено вплив
соціокультурних стереотипів, зокрема гендерних, на суспільну свідомість і поведінку
жінок на ринку праці. Зроблено висновок про неготовність українського суспільства
визнати ці стереотипи і відмовитися від них.
Ключові слова: підприємництво, традиції, гендерні стереотипи.

Для українського суспільства підприємництво, бізнес, зокрема
малий, як породження ринкових реформ, є явищем відносно новим.
Водночас з точки зору досягнення економічної стабільності, скорочення
безробіття, формування середнього класу та подолання низки інших
соціально-економічних проблем його розвиток можна вважати сьогодні
визначальним чинником. Проте предметом аналізу у статті будуть не
економічні, а соціокультурні чинники, які зумовлюють сьогодні низьку
активність населення, зокрема жіночого, у сфері розвитку підприємництва.
Безсумнівно, і чоловіки, і жінки, які обирають шлях підприємництва,
стикаються з одними і тими самими проблемами, які не мають гендерного
характеру. Це недоліки законодавства, особливості фінансової системи,
корупція, недобросовісна конкуренція, необґрунтоване втручання держави
в підприємницьку діяльність тощо. Водночас сфера приватного бізнесу в
Україні була і залишається переважно чоловічою, оскільки існує багато
чинників економічного, соціального, культурного і навіть психологічного
характеру, які стримують активне входження жінок у цю сферу. Українські
дослідники вже певний час активно аналізують ці питання. Зокрема у
працях Н. Ісакової, О. Красовської, Л. Кавуненко, розглядаються
особливості мотивації жінок, що приходять у бізнес, особливості цього
бізнесу і навіть його типи [5]. Так, зазначається, що переважна більшість
українських жінок, які зараз мають власний бізнес, раніше мали досвід
роботи або на державних підприємствах близького профілю (70%), або
працювали на іншого власника у приватному секторі (23%). Більшість із
них мають вищу освіту (73%) [3, 5].
Мотиви жіночого підприємництва дослідники поділяють на вимушені
(безробіття) та добровільні (гнучка зайнятість, самореалізація), відзначаючи,
що «добровільність для України є більш характерною» [2, 149]. Самі жінки як
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визначальні мотиви приходу в бізнес зазначають бажання бути незалежною –
не тільки від чоловіка, а й від коливань на ринку праці, від роботодавця (25%).
Ще 18% посилаються на безробіття. Проте бути повністю незалежними
жінкам-підприємцям удається не завжди – близько 25% отримують фінансову
допомогу від чоловіків. Крім того, у них частіше виникають проблеми із
стартовим капіталом (у 51% жінок і лише у 37% чоловіків). Жінки частіше
бояться брати кредити (38% жінок і 20% – чоловіків). Ці дані свідчать про
певні особливості жіночого підприємництва, зокрема з точки зору як мотивів,
так і засобів їх реалізації [7, 28–29]. Дослідники також наголошують, що
чоловіки-підприємці частіше називають як мотив приходу в бізнес бажання
ствердитися, реалізуватися, спробувати свої сили у новій справі, а жінки –
бажання заробити більше грошей і забезпечити себе і сім’ю.
Таким чином, навіть на цьому рівні простежуються певні
особливості підходів і мотивів, які відображають існуючі в суспільстві
тенденції, що дає можливість окреслити певні характеристики саме
жіночого бізнесу, створити соціальний портрет жінки-підприємця. Спроба
створення такого портрета була зроблена свого часу Л. В. Бабаєвою та
А. Є. Чириковою [1]. Досить рельєфно особливості бізнес-активних жінок
та їх кроків до підприємництва описує О. В. Макара, зазначаючи, що
сьогодні суспільство схильне розглядати жінку-підприємця швидше як
заробітчанку, що змушена була розпочати підприємницьку діяльність під
впливом обставин, на тимчасових засадах, а за покращання економічних
умов повернеться до звичних видів діяльності за традиційним розподілом
гендерних ролей. Тому жінка не сприймається суспільством як постійний і
серйозний учасник гри на традиційно чоловічому полі бізнесу [6, 4].
Зазначимо, що і поле бізнесу, і всі його гравці знаходяться сьогодні у
полоні соціокультурних стереотипів, які відображають як певний
консерватизм гендерного укладу соціально-трудових відносин, так і
відповідні психологічні установки, що впливають на поведінку чоловіків і
жінок на ринку праці та визначають види їх професійної діяльності і рівень
активності в ній. Гендерні стереотипи впливають на суспільну свідомість і
поведінку, характер спілкування чоловіків та жінок, не тільки
встановлюючи певну нерівність, але й підтримуючи та виправдовуючи її.
При цьому збереженню стереотипів досить часто сприяють самі жінки.
Вони сприймають існуючий дисбаланс у суспільстві як цілком закономірне
явище і досить скептично оцінюють власні можливості, у тому числі у
напрямку започаткування власного бізнесу. Така песимістична оцінка
власних можливостей та панування гендерних стереотипів обмежують
жінок у виборі сфер бізнесової діяльності, зменшують масштаби бізнесу,
роблять жінок більш обережними «гравцями», знижуючи їх
конкурентноспроможність [7, 29; 8, 109–110].
Сьогодні основним чинником, що суттєво стримує активність жінки
у сфері приватного бізнесу, є не стереотип, що приписує жінці професійну
непридатність, обмеженість, а стереотип, згідно з яким жінка повинна і
хоче насамперед присвячувати себе сім’ї, родині. Культурні традиції,
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релігія, мораль заохочують і підштовхують жінку вести себе саме так,
незалежно від особистих побажань і устремлінь. А коли вона діє
відповідно до останніх, її кроки відразу ж розцінюються як вимушені і
нетипові. Проте роботодавці досить часто діють у межах цього стереотипу,
відмовляючи жінкам у наймі на роботу, передбачаючи, що жінка не буде
працювати з повною віддачею, оскільки робота буде для неї другорядною
(після сім’ї) справою. Крім того, заздалегідь передбачають потенційні
витрати, пов’язані з репродуктивними функціями жінки: діти, про яких
треба піклуватися, додаткові лікарняні, відпустки, у тому числі і по
вагітності, тощо.
Намагаючись улаштуватися на роботу, жінки стикаються з
обмеженнями, які чоловікам не знайомі. Під час співбесід жінкам завжди
задають питання стосовно сімейного стану (чи заміжня?), наявності, кількості
та віку дітей (за позитивної відповіді – чи є бабуся або інші родичі, які могли б
опікуватися ними у випадку хвороби або відрядження), іноді навіть вимагають
принести довідку про те, що жінка не вагітна. Уже на цьому етапі жінка
потрапляє в певну залежність від роботодавця, обіцяючи, що не буде брати
лікарняні, не буде відмовлятися від відряджень, і погоджується працювати
довше у робочі дні чи у вихідні, якщо цього вимагатиме роботодавець. Крім
того, улаштовуючись на роботу, жінка досить часто потрапляє в ситуацію
подвійної залежності: з одного боку від роботодавця, а з другого – від родини
та найближчого оточення. Мається на увазі якраз поширеність стереотипних
очікувань щодо того, що, незважаючи на зайнятість на роботі, жінка має
підтримувати затишок у родині, чистоту в домі, стежити за здоров’ям чоловіка
та дітей, за успіхами дітей у школі тощо. А ще – традиційні для нашого
суспільства хороші відносини з родичами чоловіка, які потребують уваги і
весь час ревно стежать за тим, наскільки жінці вдається все встигати.
Тому досить часто феномен «скляної стелі» є не стільки
породженням зовнішніх для жінок чинників, скільки їх напівсвідомим
власним вибором – працювати, але так, щоб не сильно постраждала
родина, і щоб оточуючі не вважали її кар’єристкою. І сегрегація на ринку
праці (зокрема у бізнесі) – як горизонтальна, тобто тенденція, коли
чоловіки та жінки зайняті в різних сферах і професіях (наприклад, учитель
та будівельник), так і вертикальна, коли чоловіки та жінки працюють на
різних рівнях в одній і тій же сфері (наприклад, розмір бізнесу чи у
конкретній професії: директор – чоловік, вчителі – жінки) зумовлена не
тільки економічними, але й соціокультурними чинниками. Адже те, що
можливості і компетенції жінок на ринку праці свідомо чи несвідомо
оцінюються, виходячи із загальноприйнятих жіночих якостей та
особливостей, є результатом поширеності гендерних стереотипів і
неготовності суспільства не тільки відмовитися від них, а навіть побачити і
визнати їх існування.
Виходячи з того, що жінки чуйні за своєю природою, за ними апріорі
залишають певні соціальні ніші і статуси – медсестри, соціального
працівника, вихователя в дитсадку, вчителя, акушерки. Оскільки жінки
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мають навички роботи, пов’язані з веденням домашнього господарства, їм
пропонують роботу покоївки, повара чи кондитера, домогосподарки,
прибиральниці, перукаря. Жінки є фізично привабливими, тому за ними
залишаються посади секретарів, адміністраторів, продавців, торгових
агентів, касирів тощо. Потенційна готовність визнати жінку більш м’якою
у спілкуванні і готовою радше підкоритися, не налаштованою керувати
іншими, менш фізично сильною, менш схильною до природничих наук,
техніки, математики практично виключає визнання за нею права
(і здатності) бути керівником, організатором, лідером. Зазначимо, що у
всіх наведених випадках узагалі не постає питання про професіоналізм чи
бажання самих жінок, адже у більшості випадків мова йде про існуючі
стереотипи поведінки та очікувань. «Соціальні очікування відносно певної
статі формують у жінок та чоловіків соціально схвалюваний стиль
поведінки. Патріархальна культура сформувала гендерний стереотип
стосовно жінки як істоти, пріоритетною сферою діяльності якої є родина,
відповідно соціум не вимагає від жінки професійних досягнень та
кар’єрного просування як гарантії підвищення свого соціального статусу.
Такий вияв гендерного стереотипу спричиняє інфантилізацію жінок,
справляє руйнівний вплив на самоусвідомлення жінки та її самооцінку і, як
наслідок, неможливість активного її залучення до соціальних процесів та
перетворень» [4, 29].
Інша частина стереотипів може значною мірою пояснити такі риси
жіночої зайнятості як низька оплата праці або ж невисокий статус, а також їх
незначний вплив під час ухвалень рішень. Так, жінки частіше віддають
перевагу виконанню розпоряджень, більш слухняні і менш схильні до скарг
та конфліктів з приводу роботи та її умов, а також згодні отримувати нижчу
заробітну плату, оскільки мають нижчу самооцінку і менше потребують
доходів (розраховуючи на чоловіків). Ці стереотипи суттєво впливають і на
активність жінок у бізнесі, і на їх готовність започаткувати власну справу.
Адже перші кроки у бізнесі для жінок є більш складнішими. Крім складних
реєстраційних процедур, недосконалості законодавства, відсутності
стартового капіталу, нестачі необхідних знань та інформації, жінки
стикаються і зі специфічними внутрішніми бар’єрами, які пов’язані саме з
дією традиційних гендерних стереотипів. Адже відомо, що, працюючи на
виробництві чи у школі, займаючись родинними справами чи пораючись по
господарству, тобто виконуючи традиційні, приписані їй функції, жінка може
розраховувати на підтримку сім’ї та суспільства. А у справах, які виходять за
традиційно визначені межі, вимагають ризиків, підприємництва і є певним
викликом цим традиціям, жінка вже не може розраховувати на підтримку,
особливо у невеликих містах та селах, де традиційні форми соціального
контролю є більш дієвими. Тому навіть за значної соціальної потреби
суспільства у розвитку жіночого підприємництва і зростаючому безробітті
існують певні гальмуючі чинники соціально-психологічного характеру, які
стримують активність жінок у цій сфері.
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Простежити основні соціальні чинники, що впливають на
підприємницьку активність жінок Сумської області, дозволяють
результати соціологічного опитування, яке було проведене у січні–лютому
2010 року Проблемною лабораторією Сумського державного університету
«Центр соціально-гуманітарних аспектів регіональних досліджень».
Метою дослідження було вивчення ставлення жіночої частини
працездатного населення області до підприємництва та намірів відкрити
власну справу. Дослідження проводилось за пропорційною вибіркою серед
жіночої частини населення міста Суми та районних центрів області віком
від 17 до 40 років. Форма дослідження – опитування з допомогою закритої
анкети. Загальна кількість опитаних – 300 чоловік. Одержані результати
свідчить про досить незначну частину жінок, які потенційно були б готові
відкрити власну справу, йдучи на певні ризики. Відповідаючи на запитання
«Який спосіб отримання доходів є для Вас найкращим: стабільний, хоч і
невеликий заробіток, чи великий, але з ризиком втратити все?», переважна
більшість опитаних жінок (81,82%) зазначили позицію, що стосується
стабільного, хоч і невеликого заробітку. Лише 18,18% опитаних готові
ризикувати, щоб отримати більший заробіток (див. діаграму 1).
Такі показники підтверджують традиційну для жіночої половини
населення поміркованість, яка може вважатися однією з основних причин,
що стримує розвиток жіночого підприємництва.

Діаграма 1. Який спосіб отримання доходів для
вважають кращим
18,18

81,82

Стабільний

З ризиком

Можна припустити, що жінки частіше відчувають страх перед
ризиками і перед невідомими ситуаціями взагалі. І це може бути і
звичайний страх перед більш сильним та досвідченим конкурентом, і страх
перед податковою інспекцією, і страх перед будь-ким, хто веде себе грубо,
і звичайний страх помилитися та зробити щось не так. Адже жінки частіше
діють за правилами, вони більш помірковані і виважені, більше цінують
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стабільність. При цьому сімейний стан опитаних жінок, зокрема наявність
дітей, можна вважати суттєвим чинником, який впливає на поведінку на
ринку праці і на рішення щодо започаткування бізнесу, оскільки жінки, які
не мають дітей, частіше зазначають позицію «великий заробіток, але з
ризиком втратити все». Серед незаміжніх жінок без дітей цей показник
досягає 21,1%, а у заміжніх без дітей – ще вище – 27,78%. Можна
припустити, що це жінки, які можуть дозволити собі певні ризики,
оскільки поруч є чоловік, який може виступити певним «гарантом» і
захистом у випадку невдачі і втрат. Тоді як заміжні жінки з дітьми
найчастіше схиляються до стабільного, хоч і невеликого заробітку, проте з
найменшими ризиками (88,35%). Таку схильність жінок цієї групи можна
пояснити, з нашої точки зору, як бажанням захистити дітей від ризиків, так
і певною «захищеністю» заміжніх жінок, існуючою фінансовою
стабільністю в родині, де вже є діти, тому не хоче зайвих ризиків. Адже
жінки з дітьми, які не мають чоловіків, значно частіше готові ризикувати
заради більших заробітків (18,52%).
Як відомо, у суспільній свідомості існує сьогодні негативний у
цілому імідж підприємця як людини вольової і розумної, проте жорстокої,
хитрої, близької до кримінального світу. І цей образ аж ніяк не можна
назвати жіночим. Тому досить цікавими з точки зору потенційного
започаткування жінками власного бізнесу й оцінки власних можливостей
працювати у цій сфері є результати дослідження, які відображають
ставлення опитаних жінок до тих, хто сьогодні вже має такий бізнес. Ці
оцінки дозволяють не тільки виявити певні стереотипи й упередженість в
оцінках, але й потенційну схильність самих опитаних або ж певні страхи
чи зневагу до такої діяльності.
Діаграма 2. Ставлення до тих, хто займається
бізнесом

42,18

57,82

Рідко був ають чесні

Можна працюв ати чесно

Адже питання певною мірою відображало існуючий у суспільстві
стереотип щодо того, що чесно вести справи у нашій державі неможливо і
в бізнес ідуть та бувають успішними лише люди хитрі, нечесні, готові
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порушувати закон тощо. Одержані результати ілюструє діаграма 2. Так,
відповідаючи на питання, як вони ставляться до людей, які займаються
бізнесом, більшість опитаних жінок (57,82%) зазначили, що з їх точки зору
в бізнесі можна працювати чесно і із задоволенням. Проте 42,18% жінок
вважають, що серед бізнесменів рідко бувають чесні люди, адже
залишитися чесним у бізнесі неможливо.
Отже, можна припустити, що ця частина опитаних потенційно
відстороняється від можливості займатися бізнесом, уважаючи себе
чесними і нездатними на якісь порушення.
У процесі опитування жінкам запропонували також відповісти на
питання щодо того, який варіант роботи вони б обрали, якби у них була
можливість зайнятися бізнесом.
За даними з діаграми 3, найбільша частка опитаних жінок обрали
варіант «працювати майже без вихідних заради своєї мети» (38,18%). Ще
33,82% жінок у випадку, якщо була б можливість зайнятися бізнесом,
воліли б працювати не самостійно, з меншим рівнем відповідальності, але
з вихідними і 8-годинним робочим днем. 12% опитаних жінок схиляються
до більш «легкого» варіанта роботи – працювати самостійно, але не більше
ніж 2-3 години на день. А варіант незалежного «керівника» готові обрати
16% опитаних жінок, які хотіли б мати досить вільного часу і лише робити
вказівки підлеглим та контролювати їх.
Цікаво, що останній варіант ведення бізнесу обирають переважно
молоді жінки віком 17–22 років (28%), тоді як у інших вікових групах цей
варіант обирають лише 12-13%. У всіх вікових групах опитаних маємо
близькі показники тих, хто обрав би варіант несамостійної роботи в
бізнесі, маючи при цьому вихідні дні та 8-годинний робочий день.
При цьому відсотки тих жінок, які обрали б роботу з повною
віддачею і відповідальністю заради своєї мети, зростають пропорційно до
віку опитаних. Можна припустити, що більш досвідчені жінки старшого
віку (в межах вибірки) розуміють ситуацію краще, допускаючи, що успіх
може бути лише за такого варіанта роботи.
Діаграма 3. Якби була можливість зайнятися
бізнесом, то який варіант обрали б

16
38,18

33,82
12

Без вихідних

Самостійно

Не самостійно

Робити вказівки та контроль
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Можемо зазначити, що жінки з вищою освітою набагато частіше
висловлюються на користь роботи з повною віддачею і відповідальністю,
майже без вихідних заради своєї мети (43,13%). Тоді як серед жінок з
нижчим рівнем освіти готових працювати в такому режимі виявилось на
10% менше. Проте опитані із середньою та середньою спеціальною
освітою частіше схиляються до несамостійної роботи в бізнесі (33,33% та
46,05% відповідно), ніж ті жінки, які мають вищу освіту.
Заслуговують на увагу і результати аналізу відповідей жінок з різним
сімейним станом на питання щодо прийнятного для них режиму роботу у
випадку, якби у них була можливість зайнятися бізнесом. Насамперед
варто звернути увагу на те, що жінки, які мають дітей, майже вдвічі рідше
обирають варіант «робити вказівки та контролювати підлеглих і мати
досить вільного часу». При цьому саме жінки з дітьми (як заміжні, так і
самотні) частіше вказують на прийнятність роботи «без вихідних заради
своєї мети» (40,47% та 40,74% відповідно). Очевидно, переважає бажання
(чи готовність) жертвувати часом і зусиллями для забезпечення
відповідних умов для дітей. В той час як жінки без дітей обирають такий
варіант усе-таки рідше (близько 36%).
Одержані результати свідчать про високий рівень потенційної
відповідальності жінок. При цьому відповідальність перед родиною
«переноситься» і на партнерів по бізнесу: жінки більш відповідально
ставляться до своїх витрат, вони акуратніше платять кредити (хоча й
отримують їх рідше), краще працюють з постачальниками [3, 6]. Крім того,
жінки-підприємці є більш гнучкими в бізнесі. Вони швидше вчаться,
терпляче долають труднощі, краще розуміють тонкості споживчого ринку.
При цьому на успіхи жінок у бізнесі позитивно впливає їх власний досвід
ведення домашнього господарства (часто в умовах обмежених ресурсів), де
жінкам доводиться ухвалювати швидкі і виважені рішення, розраховувати
сімейний бюджет, вирішувати конфлікти і підтримувати відповідний
клімат у сім’ї. Саме культурні традиції української сім’ї дають жінці
важливі навички і важелі, які можуть зробити її успішною у бізнесі: уміння
бути лідером і водночас підкорятися.
Таким чином, одержані в процесі опитування результати дозволяють
виділити основні характеристики «збірного» портрета бізнес-активної жінки
або, мабуть такої, яка позитивно налаштована на відкриття власного бізнесу.
Якщо взяти до уваги, що ведення власного бізнесу вимагає не
тільки бажання, але й активності, відповідальності і певних затрат –
часу, матеріальних, інтелектуальних, а також готовності до ризиків та
невдач, можна зазначити, що тільки незначна кількість жінок
потенційно схильна до такого режиму роботи (лише 18,18%). Щодо
соціальних характеристик таких жінок, то дослідження показує їх як
переважно молодих (20-30 років), заміжніх, але без дітей. До того ж це
жінки з досить високими очікуваннями щодо матеріальних статків,
оскільки й сьогодні вони вже не відносять себе до бідних. Остання
позиція дозволяє зробити висновок і щодо наявності ( і необхідності)
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певного «капіталу» для початку власної справи. Варто зазначити, що
активні і схильні до бізнесу жінки – це переважно жінки з вищою
освітою. Вони набагато частіше висловлюються на користь роботи з
повною віддачею і відповідальністю, майже без вихідних заради своєї
мети (43,13%). При цьому можна зазначити ще один суттєвий аспект у
соціальному портреті схильних до бізнесу жінок - саме жінки з дітьми
(як заміжні, так і самотні) частіше вказують на прийнятність роботи
«без вихідних заради своєї мети» (більше 40%). Проведене дослідження
дозволяє також зробити висновок щодо певної залежності успіху жінки
у бізнесі від її сімейного стану, зокрема, наявності чоловіка. Адже саме
заміжні жінки мають найвищі показники успішного досвіду у
бізнесі (біля 25%).
Отже, жінки можуть стати сьогодні каталізатором активних
ринкових перетворень, що сприятиме демократизації суспільства і зміні
обличчя українського бізнесу. Вони становлять на сьогодні більшість
населення країни. Жінки є більш освіченою частиною, вони активніше
схиляються до різних форм перепідготовки та перекваліфікації. Якщо ж
урахувати, що жінки сконцентровані сьогодні в тих секторах
економіки, які в майбутньому будуть розширятися (торгівля, сфера
послуг, банки, туризм, освіта), від рівня їх активності і від здатності
суспільства використати цей потенціал дійсно залежить майбутнє
країни. Водночас сучасне українське суспільство знаходиться у полоні
соціокультурних стереотипів, які стримують активність жінки в
економічній сфері, зокрема у сфері підприємництва, залишаючи за нею
традиційні ролі і традиційні сфери застосування знань і досвіду.
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РЕЗЮМЕ
А. Н. Костенко, Н. Д. Свитайло.
Социокультурные аспекты
реализации женского потенциала в би знесе.
В
статье
проанализированы
социокультурные
факторы,
обуславливающие низкую активность женского населения в сфере
развития предпринимательства. Прослежено влияние социокультурных
стереотипов, в частности гендерных, на общественное сознание и
поведение женщин на рынке труда. Сделан вывод о неготовности
украинского общества признать эти стереотипы и отказаться от них.
Ключевые слова: предпринимательство, традиции, ґендерные
стереотипы.
SUMMАRY
A. Kostenko, N. Svitaylo. The Socio-cultural Aspects of Female
Business Potential Realization.
The socio-cultural factors which determine a low activity of female population
in the field of entrepreneurship development. One traces an impact of the sociocultural and specifically gender stereotypes on the public consciousness and female
behaviour at the labor market. A conclusion that Ukrainian society isn’t ready to
recognize and to refuse these stereotypes is drawn.
Key words: business, traditions, gender stereotypes
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ФІЛОСОФІЯ БУТТЯ ЛЮДИНИ
УДК 128/129 + 159.9.016.1
В. А. Косяк
Сумской государственный педагогический
университет им. А. С. Макаренко

ДУША «ТЕЛЕСНАЯ» И «БЕСТЕЛЕСНАЯ»
«Мыслить сущность вещей – значит мыслить,
телесны они или бестелесны».
Секст Эмпирик
«Одно убедительное доказательство бессмертия разумной души я предпочел бы
и папской власти, и всем богатствам мира».
Пьетро Помпонации
В настоящее время можно констатировать многообразие и избыток бинарных
толкований души телесной и бестелесной, которые накопились в сознании людей от
времен первобытной культуры до культуры постмодерна. В статье делается
попытка философско-антропологического осмысления перипетий представлений о
душе конечной и душе вечной в античном мире.
Ключевые слова: тело, душа, дух, телесное, бестелесное.

Толкования о душе диверсивны. Душа мыслится «монадно» – вне
опосредований и связей – душа как таковая; она обсуждается диадно
(душа–тело, душа–дух) и триадно (тело–душа–дух, тело–телесность–
душа); она и внутренний состав человека, его ум, чувства, «сердце», дух;
она или дериват тела, и потому телесна и конечна, или изначально
бестелесна, а значит, вечна. С уверенностью можно лишь сказать, что
дуальность эта в европейской философии и культуре извечна и не
подвластна времени.
Мы испытываем избыток наговоренного о душе, и все же мистическая
о ней неизреченность остается. Найдется ли самонадеянный философ или
поэт, дерзать который станет нам нашу душу показать без тайны, во всем ее
составе? В ней воспоминания, фантазии и грезы, сомнения, страхи и обманы,
коварство и триумфы, обиды, боли и «тысячи лишений, присущих сердцу» –
метафизические вещи, которые мы словом лишь на ощупь можем постигать.
Когда на миг лицо к лицу, и тишина души другого нам близкой и подробной
вдруг предстанет. На миг, ибо, как проницательная Айрис Мердок мыслит в
«Черном принце», – «человеческая душа не предназначена для постоянного
соприкосновения с душой другого человека». Она в уютную свою
сокрытость стремится постоянно, и там утешается неразгаданностью своею
для другого. И потому душа (psyhe – греч., anima – лат.) не познана, темна,
загадками полна.
В древнегреческой мифологии душа – некое телесное существо.
Телесной (и сходной по форме с телом, в которое она заключена) считали
душу киники. В отрицании бессмертия (бестелесности) души, религии и
суеверий они выглядят последовательными атеистами. Еще дальше шли
древнеиндейские материалисты локаятики: Бога нет, как нет и души, равно как
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телесной, так и бестелесной. Телесной представляли себе душу Демокрит и
Эпикур, потому что, по их мысли, образуется она из шаровидных атомов. К
телесной природе души склонялся и апологет Тертуллиан. Утверждение
смертности (телесности) души находим в псалмах, у Экклезиаста. Августин
Аврелий в трактате «О троице» пишет о сторонниках телесности души, по
представлениям которых душа – частица тела, ее можно обнаружить при
рассечении внутренних органов; она состоит из мельчайших неделимых
тельцев, или же она есть «способ самоутверждения нашего тела» соединения
его элементов. Те же, кто хотел видеть сущность души в жизни тела, пытались
доказать, что душа бессмертна, а значит, бестелесна, ибо жизнь не может быть
без жизни [1, 91].
Вера в вечную душу, «гипостазирующую наши надежды», всегда
находила многих своих приверженцев. Концепция бессмертной –
развоплощенной, отрешенной – души проходит через все Евангелия, через
Ветхий Завет и Послания. Восходит она к орфизму и платонизму и
является одной из важнейших составляющих христианского сознания.
Проповедь апостолом Павлом в Афинах именно такой «бессмертной
души», освободившейся от оков тела, была близка и понятна грекам. Хотел
верить в бессмертие души Цицерон. Не сомневался Прокл относительно
души как бестелесной вечной сущности. Однако мучили сомнения
относительно существования бессмертной души мантуанца Пьетро
Помпонации, жившего в век Высокого Возрождения. Не убеждали его в
бестелесности души ни «Федон» Платона, ни «аподиктические» аргументы
томистов. Если душа есть форма отдельного тела, – рассуждал он, как
рассуждали и аристотелики, его современники, – то она не может не быть
телесной, ибо, чтобы быть вечной, бестелесной душе не должно быть
формой, которая есть атрибут материальности, телесности, конечности.
Уязвимость концепции Фомы Аквинского о бессмертии души состояла в
том, был уверен Помпонации, что Бог творит каждому человеку его
индивидуальную душу. Множественность же, согласно Платону и
Аристотелю, привносится в мир материей, но не Богом. Следовательно,
возможно существование «множества материальных смертных душ, а не
душ бестелесных и бессмертных» [7, 146–147].
По свидетельству Геродота, первыми, кто сформулировал учение о
бестелесной душе, были египтяне. Бестелесной мыслили душу
пифагорейцы, в последующие времена – философы-идеалисты, в
Новейшее время – многие психологи. Бестелесной, а значит,
нематериальной и вечной, душа представлялась эссенам (ессеям) – членам
древнееврейской секты, связанной с простонародьем – вера
необразованных угольщиков в бессмертие души слепа и фанатична. (За
несколько веков до эссенов в бестелесную душу свято верили и
представители «рабской философии» – орфики. Пусть, мужественно
размышляет орфик, мое тело раба, изнуренное тяжелым трудом, есть
собственность господина, но душа моя принадлежит только моему «Я»,
которое вознесется после смерти моего тела в недосягаемый для господина
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мир, где я обрету, наконец, блаженство [4, 285]). Просвещенные же
саддукеи – древнееврейская секта, состоявшая из представителей высшего
духовенства и знати, – отрицали бессмертие, а значит, и бестелесность
души, и жизнь загробную. Эта закономерность: чем больше
образованности, тем больше и скепсиса относительно вечности души,
прослеживается и в наши дни. «Заземляющий» скепсис саддукеев – душа
конечна – снижал мифопоэтическое воображение, к которому издревле
тяготеет
стремящееся
к
высокому
сознание
человечества.
Трансцендирующему сознанию во все времена была дорога и
привлекательна поэтически – мистическая вера в загадочные странствия
вечно живой Психеи после смерти тела человека; вера, которая имела
исток в Ведах и Упанишадах, в Каббале, орфизме, буддизме,
пифагореизме, платонизме и неоплатонизме и которая распространилась
позже в гнозисе и христианстве.
По орфико-пифагорийским представлениям, бестелесная душа
всегда доминирует в человеке: тело является лишь её знаком. Эту
субординацию отстаивает Платон в «Алкивиаде I»: человек состоит из
тела и души, но именно душа представляет человека; душа, пишет он в
«Горгии», владычица тела; она – причина жизни тела, говорит он в
«Кратиле», акцентируя доминирующую роль души в человеке. Душа
обозначает через тело то, что ей надо выразить. Тело же лишь «сома»,
плоть души, соединенность ее с телом. Да и соединенность ее с телом не
добровольная. Древние теологии и прорицатели полагали, что соединяется
душа с телом в наказание за некоторые преступления.
Нелишне заметить здесь, что древнегреческая философская
аргументация доминирующей роли души в человеке относительно его тела
противостоит сложившемуся в истории искусства и ставшему
общепринятым представлению о том, что в древнегреческом искусстве
скульптуры классического периода душа и тело «равновесны» в своем
гармоническом единстве и что отношения между ними не
субординационные – вертикальные, а координационные – горизонтальные.
Эту мысль укрепляет и М. Волошин в «Ликах творчества»: душа как бы
растворяется в теле статуи, сливается с ним. И потому не нужно искать
здесь «душу» в лице статуи – она в ее теле, торс был лицом статуи.
Древние греки считали, что для характеристики человека достаточно
двух его сущностных антропологических атрибутов: тела и души. В
восприятии тела у них доминировал эстетизм, а в восприятии души –
мифопоэтизм. Иллюстрацией последнего тезиса является, например,
обычай класть в рот покойнику монету – плату Харону, перевозившему в
своей лодке души умерших через реку Стикс в подземный мир. В диадной
вертикали тела–души мыслили человека орфики, пифагорейцы, Сократ,
Платон, Аристотель. Триадная же вертикаль тела–души–духа
конструируется в раннем христианстве (начала ее были обозначены к
концу эллинизма). Марк Аврелий (121–180) тоже постулирует
тройственность природы человека. Телу, – пишет он в размышлениях
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«Наедине с собой», – принадлежат ощущения, душе – стремления, духу –
основоположения. Этой «трипостатности» человека будет учить и
апологет Ориген (185–254). По его представлению, тело–душа–дух –
«степени совершенства» – образуют внутреннюю вертикаль человека.
Душа подчиняется духу, тело – душе. Грех, когда «вертикаль»
переворачивается, и низшее правит высшим, тело диктует душе, и
обрывается связь с Богом через Дух [10, 10–11]. Ранние же христиане
сурово поправляли греков в их мифопоэтическом представлении о душах
умерших людей: души получают по заслугам потусторонние воздания за
посюсторонние воздержания.
Европейские
представления
о
душе
формировались
исследователями, которые находились, как правило, под влиянием
христианского богословия и которые заведомо искали в верованиях
отсталых народов понятную для себя «душу» там, где первобытные люди,
по мнению Э. Тайлора («Первобытная культура»), В. Вундта («Миф и
религия»), видели нечто иное: «дыхание» «тень», «сердце», «жизнь» и т.д.
– достаточно «телесные» вещи. Поэтому можно предположить, что
европейские наблюдатели, в соответствии со своими религиозными
понятиями, называли словами «душа», «дух» то, что у диких людей
означает те или иные органические, телесные проявления жизни человека.
Телесной представляли душу (бэен) эвенки и потому считали ее связанной
со всеми отравлениями тела человека [9, 101–103].
Согласно авторитетному мнению Э. Тайлора и Г. Спенсера,
представления о душе телесной, а затем и душе бестелесной зародилось в
анимизме – первой форме первобытной религии. Анимизм одушевляетоживляет все вокруг, приписывает всем предметам вторую, «душевною»
жизнь, которой наделен человек. Дикарь уверен, что в его теле живет второе
«Я», его двойник, его душа, которая может покидать его живое тело и
возвращаться в него. К идее двойника он приходит от наблюдений сна,
болезни, обморока, смерти. Так, во время сна он куда-то «уходил». Но
свидетели говорят, что он никуда не отлучался – значит, «уходила» его вторая
индивидуальность и возвратилась ко времени пробуждения; значит, он имеет
двойное существование, как и все другие вещи, – жизнь тела и жизнь души.
Обморочные состояния тоже поддерживают веру примитивного человека в
двойника, который то покидает тело, то возвращается в него. Состояние «вне
себя» как отделенность от своего тела наступает также после ранений и
ударов. Раненый человек может скоро «прийти в себя» и не уходить более или,
придя в себя после продолжительного отсутствия, вновь оставить свое тело на
неопределенное время; сильный удар может вызвать длительное и непрерывно
продолжающееся «удаление из тела» [8, 262–264]. Смерть, с ее уничтожением
тела, изымающим у телесной души ее субстрат, еще более развивает
представление о душе, уходящей из тела. Так формируется едва ли не у всех
народов мира вера в особый мир душ, куда они отправляются после смерти
тела. Затем намечается прогрессирующая дифференциация понятий души и
тела. Второе «Я» – душа видится шаг за шагом человеческим сознанием все
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менее и менее материальной. Процесс этот был, по-видимому, долгим и
трудным, так как человеку с величайшим трудом удается (если удается)
представить бестелесную, нематериальную субстанцию – то, что недоступно
чувственному, телесному восприятию. Обычно бестелесность понимается как
истончение вещества, разрежение его до плотности не более воздуха, огня или
«мирового эфира». Поэтому и душа мыслится у многих народов не вовсе
бестелесной: она легкий пар, который видим при дыхании; она нечто,
оставляющее едва заметный материальный след. Им может быть и едва
заметное запотевание зеркала, поднесенного к губам умирающего, – это
верный знак, что он жив еще, потому что душа его еще не покинула – есть на
зеркале материальный след ее присутствия.
Однако процесс вытеснения в сознании людей представлений о
материальной душе прогрессировал. Сначала душа мыслилась полутвердой,
затем – воздушной, далее – эфирной. Наконец, осталось лишь утверждение о
ее существовании, форма которого не определена по сей день.
Погребения в пещерах укрепили идею о существовании мира подземной
загробной жизни. Но издавна погребают и на холмах. В Борнео, например,
останки вождей хоронят на вершинах пиков – а это значит, что души умерших
могут обитать не только в подземельях, но и на горных вершинах. А жизнь на
пике, «возвышающемся до небес», легко принять за жизнь на небесах, ибо кто
живет на вершинах, имеет доступ и на небо [8, 266–269]. В такой «небесной
парадигме» становится легко мыслить и бестелесную душу, творя ее
возвышенные мистико-религиозные или секуляризированные концепты.
«Душа» вобрала в себя многие исторически менявшиеся воззрения о
психической жизни человека. Согласно религиозно-мифическим
воззрениям в индийских религиях, в орфизме и пифагореизме, душа из
умершего тела человека переходит по иерархической кармической логике
метемпсихоза (что посеешь, то пожнешь) в новое тело, которым может
быть растение, животное, человек или божество. Душа в этих древних
концепциях бессмертна, а значит, бестелесна, сверхъестественна и потому
подчиняется не природным законам, а скрытой воле верховных богов. Она
переселяется в другие тела (будучи наказанной) или освобождается
(будучи вознагражденной) от «колеса рождений», возвышаясь до
божественного состояния. Последнему помогают обряды очищения,
различного рода воздержания, выполнение аскетических предписаний, то
есть образ жизни, который гарантирует освобождение души от
бесконечной череды превращений [5, 153–154].
Можно сделать допущение, что вера древних греков в бессмертие
души, в ее свободную жизнь после смерти тела (в котором она находилась
до того, как в плену, и, наконец-то, освободилась), прибавляла
«олимпийского спокойствия» тем из них, кто был обречен на смерть волею
закона, или добровольно шел к сведению с жизнью счетов. И «умирание
для мира» как отречение души от мира материального, было нередким в
среде философов. Некоторые из них под гнетом обстоятельств жизни
склонялись к мысли о самоубийстве, которое философия расценивала как
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мужественный шаг. Ведь только освободившись от тела (буддийская идея
о «странствиях души», принятая греками), душа может обрести
способность ясного мышления, возвышаясь в трансцендентный мир.
Сократ не пытался избежать своей казни, полагая, что весь он не умрет,
что смерть избавит его лишь от тела, которое доставляет много хлопот и
лишает тем досуга для философии.
По Аристотелю же, ставившему разум выше мистики, душа сращена с
телом и относится к телу, как звук лиры к самой лире. Душа – субстанция,
энтелехия живых и неживых тел, «жизненная сила», объясняющая все
жизненные явления. Без энтелехии материя есть только потенция. Сущность
секиры, замечает Аристотель, есть то, что она есть секира, и это свойство
составляет ее душу: с уничтожением его секира перестает быть секирой в
собственном смысле и становится предметом, имеющим одинаковое с нею
название. «Если бы глаз был живым существом, то способность видеть была
бы его душою…» Все же, что утрачивает свои свойства, свою сущность, свои
способности, свое назначение, свою функцию, то есть свою душу, становится
ненужным, безжизненным, мертвым [3, 454]. Мертв в переносном смысле и
человек, утративший душу, – у него нет мягкости, терпимости, сострадания,
совести, достоинства, доброты, он ненасытен в пустых и самых
простых желаниях.
О том же скажет спустя восемь веков «амбивалентный» по отношения к
Платону и Аристотелю в вопросе о душе неоплатоник Прокл: «То, что
лишается души, тотчас становится безжизненным…». «Тело через душу
причастно самодвижению». Но вместе с тем глава афинской школы
неоплатоников предан Платону: «Всякая душа есть бестелесная сущность и
отделима от тела» [2, 573, 557]. Мысли об отделении и странствии души были
чужды Аристотелю, но он в некоторой степени допускал такую возможность:
«Остается неясным, относится ли душа, как энтелехия тела, к нему так же, как
пловец относится к судну, на котором плывет» [2, 455]. Придерживаясь
аристотельской традиции, знаменитый мистик Нового времени Э. Сведенборг
тоже будет считать, что душа не может быть без своего тела.
Представления Аристотеля о душе близки гилозоизму, который в свою
очередь близок анимизму: душа присутствует во всей материи и тем ее
одушевляет. Эта идея привлекала ранних древнегреческих философов, отчасти
стоиков, натурфилософов эпохи Возрождения, французских материалистов
XVIII столетия. Гилозоизм лег в основу учения Платона о мировой душе –
центральном понятии в философии неоплатонизма – движителе Космоса,
находящимся между миром идеальным – бестелесным-бессмертным и
создаваемым им миром чувственным – телесным-смертным.
В настоящее время представления о душе «телесной» и
«бестелесной» продолжают оставаться весьма неопределенными, и вряд ли
к ней нужно подходить с научным аналитическим инструментарием.
Конкретизация содержания души такая же архитрудная (и едва ли ждущая
своего решения) задача, как и конкретизация самого человека, который в
мозаике своей «плюральности», иррациональности, неопределенности
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специфики, многообразия антропологических версий, признаков и
предикатов восходит в своем самопознании 2от моносущности к
полисущности» (В. Г. Табачковский), и потому «ускользает» от познания.
Все «душевное», как и все «человеческое» унифицировать,
логизировать и «понятизировать» невозможно и, пожалуй, не нужно. Есть
в человеке вещи, познаваемые вненаучным знанием и которые его
определяют как ценность, пока не попадают в препарирующую
лабораторию ученого. К последней тайне жизни, испытывая к ней
благоговение, ум любознательный, по мысли В. Дильтея, может только
приближаться, но до конца ее не постигать. В «незнании» души возможно
очарование ее загадочностью. «С уничтожением тайны, – согласимся с
С. Б. Крымским, – улетучиваются элементы человеческого присуствия в
мире, следы бездонности его психики. В ее ликвидации есть дерзость
прехождения пределов, нескромность заглядывания за дозволенное,
безоглядность срывания покровов, опасность духовной наготы» [6, 46].
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РЕЗЮМЕ
В. А. Косяк. Душа «тілесна» і «безтілесна».
В наш час можна констатувати різноманіття і надмірність
бінарних тлумачень душі тілесної і безтілесної, що накопичилося в
свідомості людей від часів первісної культури до культури постмодерну.
Зроблено спробу філософсько-антропологічного осмислення перепитій
уявлень про душу кінцеву й душу вічну в античному світі.
Ключові слова: тіло, душа, дух, тілесне, безтілесне.
SUMMARY
V. A. Kosyac. Soul «Corporal» and «Incorporeal».
At present one may state the variety and overabundance of binary
interpretations of the spiritus non corporalis which have accumulated in the
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popular consciousness from the pre-date culture to the culture of post-modern.
The author here made an attempt of philosophical-anthropological judgement of
contradictory apprehensions of soul final and soul as such in the antique world.
Key words: the body, psychology, the spiritus, the corporalis, the noncorporalis.
УДК 113: 165. 742
О. В. Трубнікова
Сумський державний педагогічний
університет ім. А. С. Макаренка

ТРАНСФОРМАЦІЯ ГУМАНІЗМУ: СУЧАСНИЙ СТАН
ПРОБЛЕМИ
У статті розглядається сучасний стан розвитку гуманізму. Зокрема,
аналізуються такі гуманістичні напрями, як трансгуманізм, постгуманізм,
неогуманізм та гуманологія. Стверджується, що нові гуманістичні напрями, на
відміну від традиційної гуманістики, у колі досліджуваних проблем головним питанням
виділяють майбутнє й перспективи людини та суспільства.
Ключові слова: гуманізм, постлюдина, трансгуманізм, постгуманізм,
неогуманізм, гуманологія.

У перехідні етапи людської історії підвищується актуальність і
необхідність звернення до аксіологічних і гуманістичних засад розвитку
суспільства. Беззаперечно, сучасний період характеризується формуванням
нового етапу, який хоча і називається дослідниками по-різному
(постіндустріальне суспільство – Д. Белл, Р. Дарендорф, А. Турен;
постекономічне – Г. Кан, В. Іноземцев; інформаційне – О. Тоффлер,
Й. Масуда, Дж. Нейсбіт, Дж. Бенігер; суспільство знань – П. Дракер,
Ф. Вебстер), але підкреслюється провідна роль інформації, техніки та
технологій, приголомшуючі перспективи розвитку суспільства і
людини зокрема.
Сучасний гіперінтерес до концепції постлюдини та сподівання, які
покладаються на «потомків» людини, супроводжуються трансформацією та
переосмислення гуманізму, адже якщо традиційне тлумачення гуманізму
полягає в тому, що це сукупність поглядів, які виражають гідність і цінність
людини, її право на вільний розвиток, який стверджує людяність у
відносинах між людьми, то новий гуманізм базується на певному розумінні
майбутнього людини і людства. Про це свідчать концепції трансгуманізму,
неогуманізму, постгуманізму, гуманології та інші.
Одночасно в сучасному суспільстві, що трансформується,
найяскравіше і контрастно виявляються ті явища нашої дійсності, що
суперечать один одному, як добро і зло, висока етичність і аморальність,
духовність і бездуховність, звеличення людини як вищої цінності і
зведення уявлень про неї як про нікчемну істоту, турбота та увага, і
одночасна байдужість і забуття людини. Йдеться про те, що наша
соціальна дійсність дуже часто представляється вельми негуманною або
далекою від гуманного ставлення до людини. Тому багато науковців
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розглядають проблему трансформації гуманізму в сучасному суспільстві,
зокрема українські філософи Ю. В. Кам’янска, В.Г. Табачковський,
В. І. Шинкарук, О. І. Яценко, а також російські А. П. Дубнов,
В. О. Лекторський, А. П. Назаретян та інші. Не залишають її без уваги й
іноземні дослідники Е. Тофлер, Е. Фромм, Ф. Фукуяма, С. Хантингтон,
К. Ясперс та ін. Таким чином, надзвичайно важливим стає розгляд
аксіологічної та гуманістичної еволюції людини в умовах техногенної
цивілізації. Стаття має за мету розгляд основних тенденцій сучасної
гуманістики для визначення інтегруючої ідеї.
У сучасному світі, де одночасно сплітаються процеси глобалізації та
ідентифікації, інформатизації та технологізації, постала гостра
необхідність переосмислення і формування нового тлумачення гуманізму.
Ці спроби отримали життя в концепціях трансгуманізму, постгуманізму,
гуманології та ін. Проте витоки зазначених напрямів сучасної
гуманітаристики знаходимо в ідеях надлюдини Ф. Ніцше, «кінця людини»
М. Фуко, які з прогресом і досягненнями нанонаук, мікроелектроніки,
генної інженерії, біотехнологій у XXI столітті набули чіткіших контурів і
поступово починають втілюватися в життя. Якщо до цього часу еволюція
ідей гуманізму йшла на рівні свідомості за незмінною природою нашого
виду Homo Sapiens, який виник близько 200 тис. років назад в умовах,
істотно відмінних від нинішніх. Сьогодні, завдяки успіхам в галузі
біотехнології; нейромереж і суперінтелекту; нанотехнологій; контактів
мікрочип/нейрон; методів сканування мозку, продовження життя і т.д.,
зміни нашого виду вже стають більш, ніж вірогідними. Внаслідок чого
може виникнути новий біологічний або навіть надбіологічний вид – Homo
Sapientissimus або Homo Sapiens plus (Людина розумніша або
вдосконалена) [1].
Зазначена перспектива є центральною в усіх сучасних гуманістичних
концепціях, зокрема трансгуманізмі, постгуманізмі, неогуманізмі, гуманології
та ін. Провести чітку та однозначну диференціацію між цими поняттями
складно, адже, власне, усі вони виражають певний аспект сучасного
трансформованого гуманізму. Стосовно XXI століття (при оптимальному
сценарії) напрошуються терміни «постгуманізм» або «трансгуманізм», що вже
давно використовуються в англомовній літературі. Або «неогуманізм» – якщо
буде глибоко переосмислено базове поняття «людина». Уникаючи словесних
ігор і сенсаційних формулювань, треба підкреслити головне. Згідно з
ознаками, що сформувалися на початок століття, на нього припаде епоха
завершення власне людської історії – тієї фази універсальної еволюції, де
провідну роль грає вид Homo sapiens. Основне питання в тому, чи завершиться
разом з нею еволюційний цикл на Землі або наслідком біфуркації стане
переростання в нову, «постлюдську» фазу еволюції [4]. Спробуємо все ж
визначити дані категорії.
У США ще в 1990-х рр. виник рух трансгуманізму, який намагається
поєднати прориви в галузі комп’ютерних і генетичних технологій з
філософією подолання природних обмежень, властивих людині як
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смертній істоті. Ознаками трансгуманості можуть виступати такі фактори,
як вдосконалення людського тіла за допомогою імплантантів, генетичне
вдосконалення психічних якостей, безстатева репродукція. Іншими
словами, постлюдина – це нащадок людини, удосконалений технологічно
до такої міри, що вже не є людиною як такою [2, 22].
Завершується повільний етап еволюції розуму у формі людини як
біологічного вигляду – і починається новий етап прискореної еволюції
розуму у вигляді інформаційно-кібернетичних систем, що швидко
змінюють одна одну на основі безперервно зростаючих обчислювальних і
продуктивних потужностей. Трансгуманізм націлений на виникнення так
званої сингулярності, вибухової точки розвитку, яка сучасними
футурологами, такими, як Рей Курцвайл, прогнозується на середину
ХХI ст. Тоді створені людським інтелектом механізми і комп’ютерні
системи вийдуть на передній план еволюції розуму і поведуть за собою
людей, які все більш відстають (а інколи ще й опираються) [9, 91]. З точки
зору синергетики, трансгуманізм є закономірним етапом розвитку
гуманізму, але стосовно вже до більш просунутого в розвитку дітища
людства – постлюдському або постгуманістичному суспільству, його права
на самостійне життя і творчість. Питання про те, як може виглядати саме
постлюдське суспільство вимагає окремого обговорення. Сучасна людина
в тому вигляді, що вона є зараз стає дуже небезпечною для тієї
технократичної цивілізації, яку вона сама ж і створила. Схоже, що
суспільство видозмінених людей повинне стати «глобальным
человейником», де так само, як і у мурашок або бджіл зберігається
індивідуальність, але виключається асоціальна поведінка. Усі вони будуть
пов’язані в одну систему глобальною мережею, керованою штучним
суперінтелектом, де кожен буде відносно вільний, але при цьому він він
буде на досить короткому повідці [1].
Звичайно, окреслені перспективи не можуть не викликати
занепокоювання, адже з модифікацією людської тілесності існує вірогідність
змін не лише гуманістичних і аксіологічних орієнтирів людства, а й зникнення
людяності й гуманності як таких: «страх перед тим, що кінець кінцем
біотехнологія принесе нам втрату нашої людської суті – тобто важливої якості,
на якій тримається наше відчуття того, хто ми такі та куди йдемо, які б не
відбувалися зміни з людиною за всю її історію» [7, 147]. Деякі дослідники
розділяють думку Ф. Фукуями. Своє побоювання щодо потенційних
можливостей генної інженерії висловив, зокрема, А. П. Назаретян: «…хто
візьметься передбачити, до якого часу розумний суб’єкт, що цілеспрямовано
формує власне тіло, збереже сукупність властивостей, які складають людську
якість?» [3, 78].
Таким чином, трансгуманізм підводить межу всьому попередньому
етапу людської історії. І хоча ще зарано говорити про скору появу надлюдини
та координально нового постсуспільства, представників і прибічників
трансгуманізму стає все більше. Проте хотілося б вірити, що навіть
вдосконаливши свої фізичні й розумові можливості, людина все одно
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залишиться собою, з властивими лише їй цінностями, гуманністю та
духовністю. Адже треба брати до уваги, що людина – продукт тривалого
еволюційного процесу, ціле якого не зводиться до суми частин, що його
складають. Важко не погодитися з Б. Г. Юдиним, що «поки важко судити, чи є
трансгуманізм розвитком, сучасною фазою гуманізму, або ж з його позицій
гуманізм повинен бути взагалі відкинутий як щось архаїчне» [10, 54].
У характеристиці гуманізму XXI століття можна зустріти терміни
постгуманізм і неогуманізм. Спробуємо визначити і розмежувати ці
поняття. О. В. Соловйов розглядає їх у мережі «гуманізм-постгуманізмнеогуманізм». Саме період гуманістичної модерності приховував у собі
перехід до постгуманізму, котрий ідеологи-технопесимісти називають
ідеаційною основою інформаційної епохи. Період модерності породив
суспільство споживання та консюмериську культуру, яка, по своїй суті, є
антигуманістичною
(тобто
постгуманістичною)
[5,
205].
У
постгуманістичному періоді розвитку суспільства людина набуває цінність
як продуктивний і споживчий компонент економічної системи, її духовна,
особистісна цінність відходить на другий план [5, 207]. Але, як стверджує
автор, у постгуманістичному суспільстві споживання та відчуження на
фоні швидкісного розвитку телекомунікаційних технологій формується
неогуманістична культура опору постгуманізму [5, 207]. Аналізуючи
роботу Дж. П. Барлоу «Декларація незалежності кіберпростору»,
О. В. Соловйов формулює такі неогуманістичні цінності соціуму
інформаційного суспільства, що зароджується: свобода й незалежне
самоуправління; віра у природність і саморегулювання інформаційного
суспільства; віра в рівність і повну відсутність будь-яких обмежень
цивільних прав і свобод; нематеріалістичний погляд на людську
особистість і повне заперечення фізичного насилля; холізм; відмова від
споживацького ставлення до ідей [5, 208].
Таким чином, поняття «постгуманізм» і «неогуманізм» вживаються
паралельно для позначення сучасного трансформованого гуманізму.
«Вихід з», «вихід за рамки», «подолання», «трансценденція» – мабуть, це і
є загальна семантика префіксів «пост-», «нео-» й інших подібних
префіксів. У контексті проблеми, що розглядається в межах даної статті,
мова йде про збереження гуманістичних і ціннісних засад існування
суспільства в умовах інформатизації й технологізації, можливого виходу
людини за межі своїх фізичних чи розумових можливостей.
М. Н. Епштейн пропонує розширити вчення про людину до вчення
про живі й штучні форми розуму. Науковець стверджує, що через зміну
самої природи людини, внаслідок того, що природ людини багато, людина
усе більше виходить за межі своєї біосоматики, тому необхідно говорити
про нову «гуманологію», яка на відміну від антропології вбирає різні види
і способи людського буття. Ці пропозиції, зазначає М. Н. Епштейн, лежать
в руслі вже існуючої течії трансгуманізму, або posthuman studies в
англомовній літературі. Гуманологія пропонується тут як синтез теорії та
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практики трансформації людської природи в процесі створення людиною
різних штучних форм власного життя і розуму [8, 146].
Якщо антропологія вивчає людину як частину біосфери, вищу і
останню форму її еволюції, то гуманологія вивчає людину вже як
гуманоїда, точніше його нові форми, як частину техносфери, у якій звичні
людські форми життя зникають. У техносфері людина інтегрується в різні
технічні й штучні форми існування. Людина ніби вростає в техніку, яку
сама ж і створила. Гуманологія має справу з якимось кентавром – людиномашинними створіннями, у яких людина технізується, а техніка
олюднюється. Гуманологія – це екологія людини, і водночас антропологія
машини, тобто наука про взаємний перерозподіл їх функцій, про
технізацію людини і гуманізацію техніки [8, 146–147].
Г. Л. Тульчинський теж фіксує кризу антропологічної ідентичності,
зрушення, ситуацію переходу до «постлюдської персонології». Він при
цьому пояснює, що йдеться не стільки про дегуманізацію і
розлюднювання, скільки про перспективи нового гуманізму. Класичний
період людини закінчився й очікується постлюдський проект, у якому
більший наголос робиться на тематиці особи, персони, технологіях
особистісного зростання і самовизначення [6, 629]. Автор стверджує, що
необхідно говорити про «постлюдську персонологію», якщо все людське,
антропологічне пішло, перестало бути сутністю людини.
Говорячи про сучасний гуманізм, М. Н. Епштейн стверджує, що
«трансгуманізм» представляється більш виправданим поняттям, ніж
«постгуманізм», оскільки «транс» вказує на рух через і за область
людського. При цьому між гуманізмом і трансгуманізмом, по суті, немає
ніякого протиріччя. Адже саме людині властиво бути більше або менше
себе, заходити за власну межу (у обидві сторони). Терміни «гуманізм» і
«трансгуманізм» описують одне й те ж ставлення людини до самої себе, у
якому вона виступає і як суб’єкт, і як об’єкт. «Трансгуманна» істота або,
звичніше виражаючись, надлюдина – це суб’єкт того ставлення, об’єктом
якого виступає людина [9, 95].
Отже, той факт, що концепт «гуманізм» знаходиться у стані
трансформації на сучасному етапі розвитку суспільства, не викликає сумнівів.
Нові гуманістичні напрями, на відміну від традиційної гуманістики, у колі
досліджуваних проблем головним питанням виділяють майбутнє й
перспективи людини та суспільства. Проте очевидною є необхідність
подолання дегуманізаційних процесів саме сьогоднішнього суспільства та
людини. Тому мова повинна іти про збереження та примноження
гуманістичних і аксіологічних традицій людства незважаючи на очікувані чи,
навпаки, небажані трансформації людської природи.
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РЕЗЮМЕ
Трансформация

О. В. Трубникова.
гуманизма: современное
состояние проблемы.
В статье рассматривается современный этап развития гуманизма.
В частности, анализируются такие гуманистические направления, как
трансгуманизм,
постгуманизм,
неогуманизм
и
гуманология.
Утверждается, что новые гуманистические направления, в отличие от
традиционной гуманистики, в плоскости изучаемых проблем главным
вопросом выделяют будущее и перспективы человека и общества.
Ключевые слова: гуманизм, постчеловек, трансгуманизм,
постгуманизм, неогуманизм, гуманология.
SUMMARY
O. V. Trubnikova. Humanism Transformation: Current Issues State.
The article deals with the problem of current state of humanism
development. In particular, such humanistic trends as transhumanism,
posthumanism, neohumanism and humonology are analyzed. It is confirmed,
that contemporary humanistic trends, unlike the traditional humanities, allocate
human future and society perspectives as the main issue.
Key words: humanism, posthuman, transhumanism, posthumanism,
neohumanism, humonology.
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ТЕНДЕНЦІЇ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО
СОЦІАЛЬНОГО КОНФЛІКТУ
У статті проаналізовані тенденції соціальної індивідуалізації та
індивідуалізації сучасного соціального конфлікту через призму концепцій Р.
Дарендорфа, У. Бека, А. Турен. Дані концепції об’єднані в два концепти, що по-різному
вибудовують інтерпретаційну схему тенденцій соціальної індивідуалізації та
індивідуалізації сучасного соціального конфлікту.
Ключові слова: соціальний конфлікт, соціальна індивідуалізація, „інституційна
індивідуалізація”, лігатури, індивідуалізація сучасного соціального конфлікту.

Для соціального розвитку ХХ ст. характерна тенденція до
індивідуалізації особистого життєвого шляху індивіда у межах
швидкозмінного соціального середовища. Соціальна індивідуалізація – це
процес перенесення інституціональних функцій соціальних груп та спільнот,
соціальних інститутів та організацій на індивіда. Завдяки цим процесам
індивід постає як основний соціальний актор, який є основною соціальною
рушійною силою. Процеси соціальної індивідуалізації необхідно розглядати як
дермінанти індивідуалізації сучасного соціального конфлікту. Тому аналіз
індивідуалізації соціального конфлікту логічно має ґрунтуватися на
осмисленні проблеми соціальної індивідуалізації. Ці взаємопов’язані процеси
викликали значний соціальний резонанс, запустили ряд незворотних процесів
як соціальної, духовної, так і економічної та політичної природи. Деякі аспекти
проблеми соціальної індивідуалізації та індивідуалізації соціального конфлікту
розглядали ряд соціологи та філософи: З. Батман, М. Вебер, Е. Гідденс,
Е. Дюркгейм, Г. Зіммель, К. Маркс, М. Фуко. [1]. Проте найбільш
ґрунтовними, системними концепціями, що осмислюють ці соціальні процеси,
на нашу думку, є концепції У. Бека, Р. Дарендорфа, А. Турена. Соціальний
резонанс та масштабна аффіляційність, дифузійність, теоретична
суперечливість та невизначеність основних понять, передумов та сутності
проблеми індивідуалізації актуалізували осмислення процесів соціальної
індивідуалізації та індивідуалізації соціального конфлікту крізь призму
концепцій Р. Дарендорфа, У. Бека, А. Турена у даній науковій праці.
Індивідуалізація як феномен соціального життя має глибинні
історичні корені. Ранні форми індивідуалізації (звичайно, це лише
індивідуалізація за сутністю, а не за формою вираження) можна
простежити в придворних об’єднаннях Середньовіччя, у добу
Відродження, у внутрішньому аскетизмі протестантизму, у визволенні
селян від феодальної залежності, в ослабленні культурно-соціальної
спадкоємності поколінь між ХІХ та на початку ХХ ст. Виділені ранні
форми індивідуалізації об’єднані за своєю сутністю, але відмінні за
формою вираження. Як відзначає У. Бек, європейський Модерн звільнив
індивіда від історично заданих та обумовлених ролей, а традиційні опори,
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такі, наприклад, як релігійний колективізм, культура соціальних класів
втрачають свій вплив, одночасно формуються нові форми соціальних
зв’язків, такі, як нація, громадянські права, громадянське суспільство[2].
Проте залишається відкритим питання щодо історичної специфіки потягу
до масового, «епідеміологічного» індивідуалізму, того, які фактори
сприяли формуванню індивідуалізму, що активізується в соціальному
середовищі 60-х років ХХ ст.
Осмислюючи процеси соціальної індивідуалізації, необхідно
розмежувати два смислових концепти, що розкривають сутність соціальної
індивідуалізації в концепціях Р. Дарендорфа, А. Турена та У. Бека. Перший
концепт полягає у розумінні соціальної індивідуалізації як хаотичного,
індивідуалізованого розривання індивідом соціальних зв’язків, що,
зрештою, має сприяти формуванню автаркічної (цілісної, незалежної від
соціальної обумовленості) особистості. Теоретично моделюючи розвиток
індивідуалізації в такому розумінні, доведеного до крайності, ми прийшли
б до ситуації масового розривання індивідами соціальних зв’язків, що
спричинило б дестабілізацію та крах соціальної системи.
У межах першого концепту сформульовані концепції соціальної
індивідуалізації Р. Дарендорфа та А. Турена. Аналіз тенденцій до
індивідуалізації сучасного соціального конфлікту фрагментарно
простежується в основних наукових працях німецько-британського
соціолога Р. Дарендорфа, починаючи з наукової праці «Клас та класові
конфлікти в індустріальному суспільстві» (1965 р.) [6]. Проте остаточно
систематизується в лекціях на тему політичної свободи у ХХІ столітті – «У
пошуках нового устрою»[4], що були прочитані за сприяння Фонду Круппа
наприкінці 2001 на початку 2002 року в інституті культурознавства в
Гессені. Визначальну роль в оформленні теоретичної проблеми відіграли
події 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку.
А. Турен (відомий французький соціолог, професор університету в
Нантеррі, декан відділу дослідницьких програм Вищої школи соціальних
наук у Парижі, радник комітету програм демократизації при ЮНЕСКО)
виклав свою теоретичну позицію щодо соціальної індивідуалізації та
індивідуалізації сучасного соціального конфлікту в науковій праці
«Соціальні зміни двадцятого століття». Ця наукова праця А. Турена у 1998
році англійською мовою була опублікована в журналі International Social
Science journal, а у 2002 році перекладена В. Фоміною на російську мову й
опублікована в журналі «Социологическое обозрение» [5].
Схема концепцій зазначених авторів починається з ілюстрації
дестабілізованого соціуму, ознаками якого є: послаблення соціального й
політичного контролю, соціальна аномія, гіпермобільність, руйнування
нормативної бази, послаблення трудового суспільства, розмивання і
дестабілізація соціальних класів та інших соціальних елементів, а
результатом останньої ознаки є «соціальна автономізація». У межах такого
дестабілізованого соціуму, що не може гарантувати індивіду соціальної
стабільності, організовувати його життєдіяльність, і відбувається
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розривання соціальних зв’язків, тобто, індивідуалізація що детермінує ряд
суспільних процесів з непередбачуваними наслідками. Загалом у межах
концепцій Р. Дарендорфа та А. Турена індивідуалізація за своєю сутністю,
причинами виникнення та резонансними наслідками (особливо
індивідуалізація соціального конфлікту) розглядається в негативному
контексті, постає як деструктивний процес сучасності.
Другий смисловий концепт описується так званою «інституалізованою
індивідуалізацією». Цей термін є базовим у концепції соціальної
індивідуалізації У. Бека. 26 вересня 2002 року в Ермітажному театрі СанктПетербурга він виступив з доповіддю «Особисте життя в нестабільному світі:
індивідуалізація, глобалізація та політика [2], в якій розкрив основи
авторського погляду на суспільні причини та наслідки індивідуалізації
соціального конфлікту «в суспільстві Другого Модерну» [2].
За У. Беком соціальна індивідуалізація – це спільна індивідуалізація
індивідів у межах інституційних нормативних засад і вимог суспільства. В
умовах високодиференційованого суспільства, в якому автономізуються
сфери суспільного буття, індивідуалізація постає як інтеграція індивіда з
певною сферою суспільного буття, в межах якої індивід виконує певні
функції покладені на нього соціальними інститутами. Таким чином, за
сучасних умов індивід стає головним суб’єктом соціальної дії.
Р. Дарендорф, А. Турен та У. Бек сформулювали ґрунтовні концепції
соціальної індивідуалізації, а теоретична проблема індивідуалізації
соціального конфлікту осмислена лише незначною мірою. У концепціях
соціальна індивідуалізація розглядається як загальносуспільний процес, що
детермінує індивідуалізацію соціального конфлікту. Синкретичність
теоретичних положень та ідей цих авторів щодо теоретичної проблеми
пояснюється такими причинами. Індивідуалізація соціального конфлікту
як соціальний процес має відносно незначну історію. На сучасному етапі
розвитку соціальна індивідуалізація активізується у 60-х роках ХХ ст.,
відповідно процеси індивідуалізації соціального конфлікту як похідні
набирають повної сили у 80-х роках ХХ ст. Проте науковий аналіз й
осмислення процесів індивідуалізації соціального конфлікту набуває
теоретичної актуальності саме сьогодні. У межах концепцій У. Бека та
А. Турена теоретична проблема індивідуалізації соціального конфлікту є
другорядною і розглядається, оскільки безпосередньо походить від
проблеми соціальної індивідуалізації. Р. Дарендорф приділяє більше уваги
проблемі індивідуалізації соціального конфлікту, формулює передумови та
форми індивідуалізації соціального конфлікту. Тож детальніше розглянемо
погляди Р. Дарендорфа, У. Бека та А. Турена на індивідуалізацію
соціального конфлікту.
Проаналізувавши теоретичні напрацювання Р. Дарендорфа щодо
проблеми індивідуалізації соціального конфлікту можна виділити форми
реалізації індивідуалізації. За Р. Дарендорфом формами індивідуалізації
соціального конфлікту є злочин, вживання наркотиків, мафіозні структури,
боротьба з панівними відносинами шляхом не участі в них, а шляхом
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поширення тероризму. Зазначені форми знаходяться в наростаючій (від
однієї форми до іншої) детермінаційній підпорядкованості та глобальності.
З’ясовуючи причини злочину як форми індивідуалізації соціального
конфлікту, Р. Дарендорф звертається до проблем глобалізації,
дисфункціональності лігатур та послаблення ролі трудового суспільства, що
породжують передумови, щоб вести спосіб життя на межі та по той бік права
і закону. «Індивідуалізація конфлікту – соціального конфлікту без класів –
має інший неприємний бік. Це злочин. Світ без опори – це світ без лігатур,
міцних зв’язків, які утримують окрему людину... Трудове суспільство, що
стає дедалі слабшим, зачиняє двері перед багатьма людьми, передусім
молодими чоловіками, в усякому разі вони не знаходять такої роботи, в якій
вони можуть знайти сенс» [4, 66]. В цьому контексті градація розуміння
злочину широка – від дрібної крадіжки на вулиці до організованої
злочинності зі значним масштабами та великою кількістю учасників. Злочин
нерозривно пов’язаний зі вживанням наркотиків та мафіозними структурами,
які Р. Дарендорф об’єднує в межах другої форми індивідуалізації соціального
конфлікту, виходячи з їх структурно-функціональної, організаційної
спорідненості. З одного боку, індивідуальне вживання наркотичних речовин з
часом виділяє індивіда з його соціального оточення, що сприяє формуванню
індивідуальної дезадаптації й апатії. З другого боку, розвивається світовий
ринок збуту наркотичних речовин, що перетворився на тіньову світову
економічну структуру.
Р. Дарендорф мафіозні структури називає паралельним (тобто
паралельно до соціальної структури суспільства) глобальним класом,
що є некогерентним, організованим світовим класом. Розпорошені в
окремих країнах мафіозні структури небезпечні, оскільки здатні замість
державного законного правління встановити приватну владу небагатьох
і використовувати її з метою економічного прибутку. Вживання
наркотичних речовин і мафіозні структури пов’язані з третьою формою
індивідуалізації соціального конфлікту – боротьбою з панівними
відносинами шляхом неучасті в них. Індивідуальне вживання
наркотичних – речовин один з невинних прикладів, коли людина
покидає на певний час суспільство, а за багаторазового повторювання
ставить під сумнів життя її самої. Іншим варіантом неучасті в панівних
відносинах є масова участь в альтернативних організаціях стосовно до
офіційних. Щодо тероризму Р. Дарендорф зауважує: «Тут все разом: на
задньому плані – відсутність привілеїв; молоді роки, прожиті в
нижчому класі; дрібні, а потім більш серйозні злочини; релігійна
громада на межі суспільства; далі – фанатизм і готовність до
терору» [4, 67–68].
Однією з теоретичних проблем, що логічно виникає з концепції Р.
Дарендорфа,
є
необхідність
визначення
взаємозв’язку
форм
індивідуалізації соціального конфлікту, визначених Р. Дарендорфом з
реальним конфліктним протистоянням.
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Індивідуальна мобілізація суспільства, соціальне піднесення є
позитивними формами вираження соціальної енергії конфлікту (Вернер
Зомбарт наголошував на цьому у невеликій науковій праці «Чому у
Сполучених Штатах немає соціалізму?» [3]). Натомість злочин, наркотики
та мафіозні структури можна розглядати як негативні форми вираження
енергії соціального конфлікту. Вони швидше розсіюють енергію
конфлікту, ніж консолідують. У цьому контексті Р. Дарендорф зазначає:
«Конфлікт швидше розпливчастий і тому існує всюди. До деякої міри це
взагалі характерна риса сучасного соціального конфлікту. Якою ж простою
була класова боротьба, якщо порівняти з індивідуалізованими,
непередбачуваними, невидимими протягом тривалого часу формами
виявлення опору владі у світі, де поширюється глобалізація» [4, 68].
Проаналізована концепція Р. Дарендорфа індивідуалізації соціального
конфлікту розкриває актуальні тенденції у розвитку сучасних конфліктних
процесів. Проте, необхідно без перебільшень, крайностей, критично
сприймати теоретичні положення концепції Р. Дарендорфа. У ній зроблена
досить вдала спроба проаналізувати тенденції до індивідуалізації сучасного
соціального конфлікту як відкритих демократичних суспільств Європи та
США з традиційною індивідуалістичною орієнтацією та суспільства східних
країн з їх традиційною колективістською орієнтацією. Хоча на сьогодні
дотримуватися такого принципового розподілу на індивідуалістичну та
колективістську світоглядні орієнтації недоцільно в умовах їх активного
взаємопроникнення. На нашу думку, не варто так узагальнено поширювати
основні положення концепції Р. Дарендорфа: передумови (послаблення
інституціональної ролі лігатур, завершення трудового суспільства, розвиток
егалітаризму, розпорошення класів) та форми (злочин, наркотики та мафіозні
структури, неучасть у панівних відносинах, тероризм) індивідуалізації
сучасного соціального конфлікту. На наш погляд, тероризм як форма
індивідуалізації сучасного соціального конфлікту (на відміну від інших форм)
у межах західних суспільств не слід розглядати як масову форму, що стає
значного поширеною. Тероризм як такий іманентно не притаманний західному
світогляду. У західних країнах тероризм як суспільне явище живиться
енергією маргіналізованих емігрантів. Індивідуальний злочин як форма
індивідуалізації сучасного соціального конфлікту більш притаманний
західному світогляду та соціальній практиці. Натомість для сучасної
соціальної
практики
ісламських
країн
характерне
поширення
протерористичних ідей, що ґрунтуються на релігійній основі. У країнах з
конфуціанською та індуїстською ідеологією та релігією домінує соціальна
покірність та бездіяльність. Класичним прикладом використання бездіяльності
як форми опору слід назвати кампанію непокори в Індії, ідейним керівником
якої був М. Ганді.
Основні теоретичні положення концепцій У. Бека й А. Турена
близькі за визначенням до сутності індивідуалізації соціального конфлікту.
У. Бек, розуміючи соціальну індивідуалізацію як спільну індивідуалізацію
багатьох індивідів у межах чітко визначених і заданих інституційних норм
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і вимог, прогнозує виникнення соціальних конфліктів на основі зростаючої
індивідуалізації, що наштовхується на перепони й обмеження у формі
подібної індивідуалізації іншого індивіда, тим самим формуючи негативні
суміжні кордони індивідуалізації. Суспільні інститути спонукають
індивіда до індивідуалізації. А. Турен продовжує: «сьогодні всі наші
зусилля підпорядковані меті забезпечення індивідові та общині свободи у
створенні сенсу їх існування» [5, 52]. Проте, якщо в концепції У. Бека така
суспільна підтримка процесів індивідуалізації телеологічна, то в концепції
А. Турена телеологічність цих процесів не розкрита. За У. Беком,
телеологічність процесів індивідуалізації у високодиференційованому
суспільстві полягає в необхідності індивідом брати на себе частину
функцій соціальних інститутів. Саме на перетині суспільних та
індивідуальних
прагнень
індивідом
використовувати
процеси
індивідуалізації, на думку А. Турена, можливе формування майбутніх
конфліктів. Отриману соціальну свободу індивід переживає як особисту
свободу і прагне будувати свою особисту історію. «Сучасні конфлікти не
залежать від власності на засоби виробництва, вони залежать від
привласнення індивідуалізації. Дехто вважає, що бути індивідом означає
бути вільним від пригнічення партикулярних груп і мати можливість
насолоджуватися перевагами масового споживання та комунікації» [5, 53].
Актуальною теоретичною проблемою вважаємо використання
зазначених концепцій для аналізу конфліктних тенденцій сучасного
українського суспільства, що мають нетривалу історію. Формування цих
тенденцій активізувалося після здобуття Україною незалежності.
Концепція, подана У. Беком, демонструє суспільство розвиненого
соціального контролю, злагодженої роботи соціальних інститутів.
Розвиток українського суспільства за останні десятиліття характеризується
дестабілізацією суспільної системи, тому під час аналізу конфліктних
тенденцій сучасного українського суспільства більш адекватною необхідно
вважати концепцію Р. Дарендорфа. Оскільки поняття, які використовує Р.
Дарендорф для визначення передумов соціальної індивідуалізації:
соціальна аномія, соціальна гіпермобільність, послаблення соціальної ролі
трудового життя, послаблення впливу лігатур на здійснення соціально
важливого вибору індивідів, дестабілізація соціальних класів та ін.,
розкривають симптоми соціальних проблем сучасного українського
суспільства. Найбільша суперечливість щодо аналізу конфліктних
тенденцій у сучасному українському соціумі полягає у тому, що
український світогляд та соціальна практика (у цьому контексті цей термін
використовується як соціальне поле для соціальної індивідуальної дії)
формувалися на перетині двох типів світогляду, двох типів соціальної дії.
Щодо неучасті у панівних відносинах як форми індивідуалізації
сучасного соціального конфлікту, то cама по собі неучасть у панівних
відносинах більшою мірою не притаманна українським соціальним реаліям
(хоча й існує значна кількість недержавних, громадських організацій,
проте реальний їх вплив на суспільні процеси не значний).
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В інтерпретації української соціальної реальності простежується
певна суперечність. З одного боку, соціально активне населення прагне
вступати в офіційні, владні організації та структури і за їх допомогою
змінювати основи соціального буття, прикладом може бути поява великої
кількості політичних партій. З другого сбоку, пасивне населення
бездіяльне, швидше у стані глибокої соціальної апатії, за якої бездіяльність
не призводить до певних конструктивних, раціональних наслідків.
Тенденції до соціальної індивідуалізації та індивідуалізації сучасного
соціального конфлікту як соціальні процеси стають значно поширеними як у
суспільствах з традиційною індивідуалістською орієнтацією та ідеологією, так
і в суспільствах з традиційною колективістською світоглядною парадигмою.
Проте під час теоретичного аналізу цих процесів орієнтація на певний
світогляд та ідеологію втрачає методологічний сенс в умовах кроскультурних
процесів. Осмислення тенденцій соціальної індивідуалізації та індивідуалізації
сучасного соціального конфлікту має значну традицію в соціогуманітарних
науках, але, на нашу думку, найбільш адекватними та ґрунтовними є концепції
Р. Дарендорфа, У. Бека та А. Турена. Концепція Р. Дарендорфа розглядає
тенденції до соціальної індивідуалізації та індивідуалізації сучасного
соціального конфлікту як деструктивні соціальні процеси, а передумови,
форми та наслідки індивідуалізації сучасного соціального конфлікту
аналізуються в негативному контексті. А. Турен та У. Бек визначають
соціальну індивідуалізацію як необхідність у високодиференційованому
суспільстві соціальними інститутами передавати індивіду ряд своїх функцій.
Проте А. Турен та У. Бек занепокоєні можливими конфліктами, коли індивід
не буде враховувати соціальну обумовленість. Концепції Р. Дрендорфа,
У. Бека та А. Турена в багатьох теоретичних аспектах пересікаються, однак за
своєю сутністю осмислюють різні за рівнем розвитку суспільні системи. Так,
Р. Дарендорф аналізує слабо розвинуті суспільні системи, яким притаманні
соціальна аномія, послаблення ролі лігатур, дестабілізація соціальних класів та
угруповань. Натомість У. Бек та А. Турен аналізують більш розвинуті
суспільні системи, в яких гармонійно функціонують соціальні інститути,
розвиваються соціальні спільності. Така поліаспектність цих концепцій
дозволяє
інтерпретувати
процеси
соціальної
індивідуалізації
та
індивідуалізації сучасного соціального конфлікту в значному діапазоні
соціальних форм та прояву. Найбільш адекватною для аналізу тенденцій до
соціальної індивідуалізації та індивідуалізації соціального конфлікту в умовах
сучасних українських соціальних реалій є концепція Р. Дарендорфа. У статті
здійснений інтуїтивний аналіз зазначених тенденцій в українському
суспільстві, але, очевидно, що ця теоретична проблематика потребує
подальшого осмислення і надалі привертатиме увагу дослідників
соціогуманітарних наук.
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РЕЗЮМЕ
Тенденции индивидуализации

И. Ю. Клевец.
современного
социального конфликта.
В статье проанализированны тенденции социальной индивидуализации
и индивыдуализации современного социального конфликта сквозь призму
концепций Р. Дарендорфа, У. Бека, А. Турена. Эти концепции объеденены в два
концепты, которые имеют различную логику интерпритационной схемы
тенденций социальной индивидуализации, а также индивидуализации
современного социального конфликта.
Ключевые
слова:
социальный
конфликт,
социальная
индивидуализация, «институционная индивидуализация», лигатуры,
индивидуализация современого социального конфликта.
SUMMARY
I. U. Klevets. The Tendencies of Individualization of the Modern Social
Conflict.
The article analyzes social trends of individualization and personalization
of contemporary social conflict through the prism of concepts R. Dahrendorf, U.
Beck, A. Turen. These concepts combined in two concepts that are developing
differently interpretatsionnye scheme of social trends of individualization and
personalization of contemporary social conflict.
Key words: social conflict, social individualization, institutional
individualization, ligatures, individualization of the modern social conflict.
УДК 316.4
А. М. Щербина
ПП «Арсенал», м. Суми

СТАНОВЛЕННЯ РЕГУЛЯТИВІВ ЛЮДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
ПРОБЛЕМА ОЛЮДНЕННЯ
Розглянута проблема, яка є традіційною для цілого ряду людинознавчих наук:
філософської антропології, історичної культурології, етнографії, палеопсихології,
етнопсихології, етнопедагогіки тощо. Як утворились «первісні» соціокультурні
регулятиви? Відомі підходи до вирішення цього питання досі не дають можливості
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чітко висвітліти причини генези соціальних та культурних механізмів регулювання
людської діяльності.
Ключові слова: діяльність культурогенеза, соціокультурні регулятиви людської
діяльності.

Давньогрецька легенда про царя Кіпру Пігмаліона, який полюбив
кам’яну статую прекрасної жінки і вмолив богиню Афродіту наділити її
душею, є першим відомим нам відображенням проблеми перетворення
«не-людини» на «справжню людину». Цей міф понад три тисячоліття був
джерелом натхнення для поетів і письменників. На початку ХХ століття
Бернард Шоу дав назву «Пігмаліон» одній із своїх найпопулярніших
комедій, яка стала основою для усім відомого сучасного мюзиклу «Моя
прекрасна леді». Проблема подолання прірви між осяяною витонченим
інтелектом людською культурою та безкультур’ям, шляхетною
вихованістю та дикунською несоціалізованістю розв’язується цим
класиком інтелектуальної комедії ХХ століття засобами характерного для
нього утворення штучного світу людських вчинків, наповненого водночас
іронією та романтикою. У більш «жорсткому» варіанті осмислення тієї
самої проблеми нашими земляками, І. Ільфом та Є. Петровим, місце
миловидної торговки фіалками посідає Елочка-людоїдка, яку ніхто й не
намагається «перевиховати»: цей «продукт свого середовища» (чи жертва
своєї знівеченої природи) вже сформований і буде таким до кінця життя.
Справжнім підґрунтям для того, що ці образи завжди сприймаються
як водночас й одвічні, й сучасні, є невичерпність проблематики, яка у
прикрій формі узагальнена в них, яка в реальному житті проявляється не
тільки в комічних та романтичних формах. Інколи всю проблему вбачають
лише у тому, щоб надати «визначення» та «перелік» тих властивостей, які
відрізняють людину від тварини. Проте це не зовсім правильно.
Сукупність проблем, яка відображається в образі «не повністю олюдненої
людини», складається з кількох питань:
1. Чи можна визначити «ознаки», якими людина відрізняється від
тварини? – Це традиційне філософсько-антропологічне питання, яке
формулюється ще з часів античності. Спроби відповісти на нього робилися
не тільки методами філософського теоретизування, але й засобами
еволюційної
біології,
нейрофізіології,
психології
особистості,
палеопсихології тощо.
2. Чи завжди «істота», яка має «ознаки» людяності, є людиною? – Це
питання Новітнього часу; пошуки відповіді на нього вимагають інтеграції
філософсько-антропологічного, зоопсихологічного, лінгвопсихологічного,
кібернетико-інформаційного підходів.
3. Якщо якась істота має деякі «ознаки людяності», чи здатні
розвинутись у неї інші ознаки людяності, щоб вона насправді перетворилась
на людину? – Це питання соціально-психологічне та соціально-педагогічне,
характерне для доби Нового та Новітнього часів; відповіді на нього шукають
також і психоаналітики, юристи, генетики тощо.
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Спроба виділити із цього комплексу питань їх «корінний»
філософсько-антропологічний смисл приводить до формулювання
«головного питання» проблеми олюднення людини. Сьогодні, завдяки
філософсько-антропологічним дискусіям ХХ століття, стає зрозумілим, що
це питання полягає не у тому, щоб визначити, як якась істота мислить,
працює, спілкується, користується мовою, а у тому, щоб знайти межу того
простору, де вона робить це по-людськи. З погляду логіки, утворюється
логічне коло: «людина – це той, хто виконує людські дії з використанням
людських регулятивів діяльності». Проте, коли відповідь на це питання
переведена на мову теорії соціокультурної регуляції, виявляється, що
«порочне коло» – ілюзія, насправді ж його немає, тому що ця проблема не
сфери логіки, а сфери реальних механізмів регуляції людської діяльності.
Деякі форми діяльності, які традиційно вважаються атрибутами людини,
можуть бути виконані як твариною, так і машиною. Для того щоб вони
виконувались «по-людськи», людина повинна мати ще якісь регулятиви:
«регулятиви людського користування соціокультурними регулятивами».
Таким чином, «головне питання олюднення» переноситься у площину
багаторівневості соціокультурної регуляції діяльності, у ту її сферу, де
утворюються «вищі смисли» – такі «надбудови» над «звичайними»
регулятивами, як норми соціального співіснування, міжособистісної
комунікації, моралі. Тобто людина має здатність до утворення
«метарегулятивів» та користування ними.
Якісний стрибок живих істот від тваринного існування П. Тейяр де
Шарден у своєму філософсько-поетичному оповіданні про еволюційний рух
матерії від хаосу до «точки Омега» назвав гомінізацією. Він мав на увазі не
стільки оволодіння регулятивами діяльності, скільки становлення
метарегуляції – одухотворення. «Людина прогресує, лише повільно із століття
в століття опрацьовуючи сутність і цілісність світу, що містяться в ній.
…Гомінізація, якщо завгодно, є насамперед індивідуальним миттєвим
стрибком від інстинкту до мислі. Але гомінізація в більш широкому смислі –
це також філетичне одухотворення в людській цивілізації всіх сил тваринного
світу, що прогресує» [9, 147]. Насправді цей процес, мабуть, у багатьох своїх
проявах був далеким від цього поетичного образу. Його об’єктивний зміст, а
також рушійні причини перетворення «не людяності» чи «передлюдяності» на
людяність, дикунства на культурність, форм зоологічної стадності на цивільну
організованість людської спільноти, а також елементарної окультуреності та
цивілізованості на людську одухотвореність є невичерпним предметом як
позанаукової рефлексії, так і наукових пошуків.
Там, де закінчується зоологічне царство і починається людське
суспільство, лежить межа між природними і соціокультурними регулятивами
діяльності, але позначити її чітко та однозначно майже неможливо. Стадо
людиноподібних мавп має внутрішні, спостережувані дослідниками соціальні
зв’язки, ієрархію і механізми управління. Отже, соціальність не є здобутком
лише людства; вона має своє коріння у тваринному світі і поступово
еволюціонує, отримуючи власне людські форми.
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Щодо походження культурних регулятивів, наукові погляди з цього
питання зазнають історичної трансформації. Як відзначає Е. П. Фрідман,
директор Інформаційного центру по приматам, більше відомого як
«Сухумський приматологічний розплідник», сучасною наукою вже не
поділяється погляд ані про те, що людина відрізняється від тварини здібністю
до користування знаряддями праці, ані про те, що її специфіка полягає у
здібності виготовляти знаряддя. «Зараз ми уточнюємо, що первісна людина
відрізняється від інших розвинутих приматів виготовленням кам’яних
знарядь...» [8, 24]. Таким чином, витоки культурності також слід шукати у
психофізіологічних здібностях і потребах самозабезпечення життєдіяльності
вищих тварин, але у яких саме здібностях?
Олюднення, становлення людяності є водночас і становленням
«метарегулятивності». «У недоступних нашому погляду часах та епохах
здійснювалось розселення людей по планеті, – пише К. Ясперс, – воно
йшло в обмежених областях, було нескінченно розділеним, але водночас
мало узагальнено єдиний характер: великі повільні процеси непомітного
утворення рас, мовлення та міфів, невідчутного розповсюдження
технічних винаходів, мандрувань. Усі ці події ще неусвідомлювані, і, хоча
є вже явищами людського життя, своїми коріннями ще сягають світу
природи» [10, 68].
Успіхи етнографії, етнології, культурології ХVІІІ – ХІХ ст., розвиток
біологічного знання привели до поширення «еволюційного підходу» під час
розгляду проблем будь-якого розвитку взагалі: цивілізація, культура, людина –
усе усвідомлюється як підкорене однаковим законам поступового
накопичування «позитивних здобутків» та прогресивного руху по ступеням
самовдосконалення. Тому виникла спокуса представити розвиток сфери
соціокультурних регулятивів людської діяльності як поступово-еволюційний,
що не знає зупинок, катастроф, майже нічим не обмежений, крім тілесних та
інтелектуальних ресурсів людства. Поглибленню уявлень про шляхи
гомінізації сприяв розвиток біологічного знання.
Концепції еволюційного розвитку сфери соціокультурної регуляції
людської діяльності в певною мірою конкурували з ідеями етносоціології
та твердженнями щодо інноваційної ролі «харизматичних» (від грец.
harisma – «дар благодаті») особистостей в утворенні соціокультурних
регулятивів. Навіть Г. Гегель обгрунтовував особливу роль «всесвітньоісторичних індивідуумів». Ф. Ніцше вважав формування харизматичних
особистостей, здатних подолати обмеженість нормативів формалізованої
християнської моралі та двоєдушність, лицемірство, лукавство
бюргерської культури доби індустріалізму історичною необхідністю.
М. Вебер ідею харизматичності використав для розробки типології
політичної влади, в яку він включив такі типи, як легальний, традиційний
та харизматичний, який заснований на вірі народних мас у видатні
здібності свого «вождя», «фюрера».
Активні філософські дискусії з приводу досягнень еволюційної
біології, етнології та етнографії привели до того, що ідеї «прямолінійного»
136

Філософія науки: традиції та інновації, 2010, №1(2)

еволюційного розвитку культурних та суспільних ознак людства
поступово замінюються іншими. Так, після Першої світової війни
розвивається школа французької етнології (К. Леві-Брюль, К. Леві-Стросс).
Під її впливом склалася англійська функціональна етнологічна школа (Б.
Маліновський, А. Радкліф-Браун), яка розглядала культуру як систему
інститутів, що синхронно виконують необхідні суспільні функції. Методи
фрейдизму, засвоєні етнографією, слугують основою діяльності
етнопсихологічної школи у США.
Юліус Ліпс, послідовник Ф. Гребнера, у ті часи опублікував
захоплюючу працю, яка дає один із варіантів відповіді щодо ґенези
соціокультурних регулятивів людства. Згідно з його концепцією, створення
найбільш «простих речей» – дому, побутового приладдя, знарядь праці,
засобів комунікації, форм проведення дозвілля, методів виховання дітей та
молоді тощо – вимагало від їх творців максимальної інтелектуальної напруги,
творчості, любові до праці, винахідливості. І ці творчі риси є здобутком усіх
народів, які живуть на планеті. У дослідженні практичної сторони утворення
матеріальної культури, яка зазвичай розглядається етнографами та
антропологами занадто поверхнево, Ю. Ліпс постійно відзначає, що у
людській діяльності на усіх ступенях розвитку людства і у кожного народу є
специфічна творча, інноваційна компонента, що проявляється як деяка
залишковість, «зайвість», яку важко пояснити рівнем існуючих матеріальних
потреб чи простою практичною доцільністю.
«Людина ніколи не обмежувалась задоволенням своїх елементарних
потреб» [5, 37], – пише Ю. Ліпс, підтверджуючи цю особливість людяного
«психотипу» розмаїтим етнографічним матеріалом. Уже утворення
простих речей – житла, вогнища, місця для ночівлі – супроводжується
виникненням цієї «залишковості»: до необхідного рівня задоволення
потреб додається ще щось «конструктивне», «технічне», що взагалі не
обумовлено рівнем потреб. Крім того, «залишковість» часто проявляється
як перетворення майже кожної виготовленої речі на художній виріб. Уже
у простіших знаряддях праці доби палеоліту відзначаються риси
пропорційності, симетрії, які є чимось більшим, ніж простим
відображенням «ергономічних» закономірностей процесу праці. Іншими
словами, люди, які наділені творчим здібностями і реалізують їх у сфері
виробництва предметів матеріальної культури, виробляють завжди не
просто більше речей, а й ще надають цим речам реальні, матеріальні
властивості (особливу обробку, прикраси, орнаменти, доповнення тощо),
які аж ніяк не відображують наявного рівня матеріальних потреб своїх
«споживачів». На більш пізніх ступенях розвитку матеріальної та духовної
культури ця особливість проявляється як прагнення творців речей до
«комфорту», навіть до «розкоші».
Ю. Ліпс обгрунтовує й ще одну закономірність. На якомусь етапі
розвитку первісного суспільства матеріальні речі, які наділені ознаками
«надлишковості», отримують специфічну соціальну функцію: «...Погляд на
стілець у корені змінюється, коли мова йде про те, щоб підкреслити ранг та
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достоїнство людини, що сіла на стілець. У такому разі стілець постає
символом також зовні позначеного привілейованого положення...» [5, 39].
Отже, предмети матеріальної культури історично постають як носії не
тільки технологічних, трудових алгоритмів, але й дедалі більш складних,
багаторівневих соціальних та духовних регулятивів людського існування.
Особливою сферою реалізації творчих здібностей архаїчного людства є
сфера дозвілля. Якщо у буденному спілкуванні опрацьовуються правила
моралі, соціально-педагогічні норми, то у сфері дозвілля утворюються
пісні, танці, витвори мистецтва слова, а також і колективні ігри, етнічні
види спорту, змагання тощо [5, 159–184]. Таким чином, сама матеріальна
та духовна культура містить той інформаційний і креативний потенціал,
який сприяє утворенню дедалі нових «метарегулятивів», які і визначають
підвищення людяності.
Вивчення проблем рушійних сил та закономірностей процесу
«олюднення людини» у вітчизняній науці розвивалось під гаслами вірності
ідеям Ф. Енгельса. Відтак, еволюційний підхід середини сторіччя у
поєднанні з трудовою теорією розвитку суспільства постає
«законсервованим» на довгі десятиліття під назвою «трудової теорії
антропосоціогенезу». Але й тут були свої цікаві теоретичні досягнення, до
яких треба ставитися з повагою. Історичний огляд методологічних
підходів, використаних у вітчизняній науці з 1917 до 1980 р., наданий
Ю.І. Єфімовим [2, 36–63]. На наш погляд, головною характеристикою
методологічних підходів, які використані у процесі дослідження проблем
антропосоціогенезу у 60–80 роках, є намагання реконструкції процесів
становлення елементів культури та соціальної організації. Зрозуміло, що
«дослідження» тих стадій олюднення, свідченнями яких слугують кістки
та знаряддя праці, треба розглядати лише як гіпотетичне.
У межах українського людинознавства привертає на себе увагу цикл
праць з проблем гомінізації, створений В. С. Ларцевим, який розглядав
проблеми формування та проявлення соціокультурного генотипу людства,
соціальні та культурні детермінанти ґенези та еволюційного формування
особистості [4, 232–233]. Ми вважаємо дуже цікавим підхід до проблеми
становлення соціокультурних регулятивів людської діяльності й
олюднення, сформульований С. Б. Кримським. На його думку, цей процес
позділяється на три історичних ступені: гомінізацію, сапієнтацію та
персоніфікацію. На шляху еволюційного розвитку здійснюється перехід
від працеподібної діяльності, синпрактичного (вплетеного у конкретнодієву ситуацію) мислення, елементарного використання символів до
соціокультурної трудової та комунікативної регуляції, та до становлення
особистості як «найадекватнішого свого виразу». При цьому у добу
формування електронної цивілізації «щільність соціальних зв’язків та
масових комунікацій зростає настільки, що у людей виникає можливість,
яка дотепер була притаманна лише вождям, пророкам та геніям. Це
можливість особистої репрезентації собою цілої культури, епохи, нації,
тобто утвердження себе як світової чи монадної особи» [3, 40].
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Проблема олюднення з урахуванням сьогоднішнього рівня розвитку
науки є насамперед питанням світогляду та світовідношення, а не
наукового пізнання. «Передісторія, – пише К. Ясперс, – це велична
реальність, тому що у ній виникла людина, але ця реальність нам по суті
невідома. Але лише ми задаємо собі питання, чим ми, люди, власне є, і
намагаємось знайти відповідь у пізнанні того, звідки ми прийшли, ми
відразу ж звертаємось до передісторії, намагаючись проникнути у її
глибини. Тьма цих глибин має силу, що притягає, ми з повною підставою
направляємось до них, але нас завжди чекає розчарування, уготоване
неможливістю їх пізнати» [10, 68]. Песимістичний погляд К. Ясперса
обґрунтований рівнем наукового пізнання першої половини ХХ століття.
Але він уже тоді мав свою антитезу в оптимізмі та довірі до науки,
характерну для Тейяра де Шардена, який уважав, що якщо регулятивність
є атрибутом людини – матеріальної, психофізіологічної істоти, то вона
може бути пізнаною засобами науки: «Занадто відокремлена
індивідуальність людини маскує собою цілісність… Прийшов час
зрозуміти, що задовільне тлумачення універсуму, навіть позитивістське,
повинно охоплювати не тільки зовнішню, але й внутрішню сторону речей,
не тільки матерію, але й дух. Істинна фізика та, яка колись зможе
включити всебічну людину до цілісного уявлення про світ» [9, 40].
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РЕЗЮМЕ
А. М. Щербина. Становление регулятивив человеческой
деятельности: проблема очеловечивания.
Рассмотрена проблема, традиционная для таких человековедческих
наук, как: философская антропология, историческая культурология,
этнография, палеопсихология, этнопсихология, этнопедагогика и т. п. Как
139

Філософія науки: традиції та інновації, 2010, №1(2)

возникли «первичные» социокультурные регулятивы? Существующие
подходы к решению этого вопроса до сих пор не дают возможности до
конца раскрыть причины генезиса социальных и культурных механизмов
регуляции человеческой деятельности.
Ключевые слова: деятельность культурогенеза, социокультурные
регулятивы человеческой деятельности.
SUMMARY
A. M. Scherbina. Becoming of Regulativis of Human Activity: Problem
of Hominisation.
A problem, traditional for such humanitarian sciences, as philosophical
anthropology,
historical
culturology,
ethnography,
paleopsyhology,
etnopsyhology, etnopedagogic is considered. How were “primary”
socialcultural regulativis of human activity? The existent going near the
decision of this question until now does not enable to the end to expose reasons
of genesis of social and cultural mechanisms of adjusting of human activity.
Key words: activity of culturogenesis, social and cultural regulators of
human activity.
УДК 316. 4: 331. 556. 332. 13.
А. О. Барвинский
Сумский государственный университет

ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ
В статье рассматриваются некоторые аспекты трудовой миграции и ее
влияния на развитие конкретных регионов, а именно Сумской области. Для анализа
различных сторон явления и аргументации выводов автор использовал данные,
полученные в ходе опросов населения. Анализируя полученный материал, исследователь
сделал вывод о том, что Сумская область, как и многие другие регионы страны, несет
значительные издержки в результате оттока рабочей силы. К ним относятся
дезинтеграция экономического пространства, «размывание» среды формирования
среднего класса, «вымирание» села и деформация демографического пространства.
Ключевые слова: трудовая миграция, дезинтеграция экономического
пространства,
экистико-поселенческое
пространство,
демографическое
пространство, гендерные аспекты.

Важной чертой, определяющей современную экономику, является
финансовый кризис, который затрагивает интересы всех без исключения
государств, свидетельствует о высоком уровне взаимозависимости
национальных экономик. В Украине этот социально-экономический
феномен стал серьезным испытанием как для отдельных субъектов рынка,
так и для страны в целом. В сети социально-экономических рисков попали
все без исключения отечественные регионы. Пытаясь найти выход из
создавшегося положения, их жители практикуют самые разные способы,
среди которых миграция за пределы региона и даже страны, движимая
поисками работы.
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Сегодня трудовая миграция превратилась в важнейший фактор
глобального развития. По оценкам Международной организации труда, на
рубеже ХХ–ХХI веков в мире насчитывалось 86 миллионов трудовых
мигрантов. В глобальной трудовой миграции участвует подавляющее
большинство стран мира. Если в 2001 году совокупные поступления от
заработков за рубежом оценивались в 72 миллиарда долларов, то в 2005
они достигали уже 167 млрд [3, 95].
Среди постсоветских стран самый большой миграционный трудовой
поток формируется в Украине. По некоторым оценкам, отток рабочей силы
из страны в 2004 году достигал 4–7 млн человек, из которых на постоянное
место проживания в другие страны выехал 1 млн. 568 тысяч [11, 52].
Согласно расчетам специалистов, денежные переводы, поступающие от
трудовых мигрантов в Украину в 2006 году, можно оценить в 5–8%
украинского ВВП [9, 76].
Трудовая миграция – это не только специфическое геопространственное
проявление человеческого поведения, она представляет собой действенный
инструмент регулирования развития территориальных социальных систем
(ТСС). Специфика украинской миграции в том, что она превратилась в
характерную черту способа жизни для значительной части населения и таит в
себе большое количество рисков. Речь идет о том, что отток рабочей силы
может привести к дезинтеграции экономического пространства страны,
деградации ее социального пространства («размыванию» среды, из которой
формируется средний класс), декомпозиции экистико-поселенческого
пространства, то есть детонации процессов маятниковой миграции между
украинскими городами и селами, вследствие чего растет депопуляция
сельских поселений и избирательно урбанизируются большие населенные
пункты, а также деформации демографического пространства страны, что
означает деконцентрацию трудовых ресурсов и рост дефицита рабочей силы
на региональных рынках труда. Данные обстоятельства обуславливают
актуальность исследования причин, феномена и последствий оттока рабочей
силы из Украины в целом, а также из отдельно взятых конкретных регионов.
Вопросы трудовой миграции в последнее время находятся в центре
внимания как отечественных, так и зарубежных исследователей.
Отечественная школа научных исследований проблем миграции основана
на сотрудничестве украинских, российских, белорусских, прибалтийских и
польских ученых. Среди представителей зарубежных стран, оказавших на
нее положительное влияние, необходимо назвать П. Бурдье (Франция),
А. Вишневского (Россия), Т. Заславскую (Россия), Д. Тернера (США),
А. Ягельского (Польша). Например, Т. Заславская еще в начале 70-х годов
ХХ столетия исследовала причины и последствия миграции трудовых
ресурсов из села [7]. Сегодня в России проблемами мобильности рабочей
силы занимаются Абрамова [1], Н. В. Мкртчян [8], О. Резникова [9].
В Украине различные аспекты изучения трудовой миграции
представлены целой плеядой ученых: В. В. Володько [3], В. В Герасименко
[4], О. Г. Рогожиным [10], М. Д. Романюком [11], У. Я. Садовой [12].
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Исследуются
различные
стороны
миграционных
процессов;
экономические механизмы оттока трудовых ресурсов, гендерные аспекты,
влияние миграции на национальную безопасность. Однако, в изучении
такой многоплановой темы, как трудовая миграция есть еще много
вопросов, которые ждут своего исследования. К ним относится проблема
влияния миграционных процессов на развитие территориальных
социальных систем.
Целью данной статьи является выявление динамики оттока трудовых
ресурсов из конкретного региона, а именно Сумской области, определение
перспектив развития региона как территориальной социальной системы.
Для анализа и аргументации выводов автор использовал данные,
полученные в ходе исследования, проводившегося в рамках проекта
«Влияние трудовой миграции на формирование рынка труда в Сумской
области». Исследование имело место в 2008 году и проводилось
лабораторией социально-политических исследований, функционирующей
при кафедре политологии, социологии и психологии Сумского
государственного университета.
Формой исследования был опрос с применением закрытой анкеты.
Интервьюерами выступали сотрудники лаборатории, имеющие опыт
работы. Выборка квотная, включающая районы области и город Сумы.
Была опрошена тысяча респондентов.
Анализ информации, полученной в ходе исследования, подтвердил
гипотезу о значительной распространенности трудовой миграции среди
населения области. Так, более половины опрошенных (54,57%) указали,
что они сами или их ближайшие родственники постоянно выезжают на
заработки за пределы области [6, 27]. Результаты опроса показали, что
42,41% тех, кто выезжает на заработки за пределы области, работают там
почти постоянно, в то время как на сезонные работы выезжают только
22,27%. По данным опроса, 66,14% тех, кто выезжает, составляют
мужчины и 33,86% – женщины. Относительно уровня образования можно
сказать, что среди мигрантов с незначительным перевесом преобладают
люди со средним и средним специальным образованием. Правда, эти люди
выезжают на заработки, как правило, на небольшой срок (2–3 месяца). В то
же время тревожным симптомом можно считать то, что люди с высшим
образованием выезжают на продолжительное время и работают за
пределами области почти постоянно.
Исследование
не
показало
существенных
зависимостей
продолжительности выездов от возраста, тем не менее, определенные
тенденции проследить можно. Данные, полученные в ходе опросов,
подтверждают очень тревожную и негативную для экономики области
тенденцию – среди тех, кто выезжает на заработки, преобладают
представители наиболее активной части населения в возрасте от 25 до 40
лет. Их доля в общей массе мигрантов составляет 55,7%.
Более детальный анализ полученных результатов вскрывает и другие
зависимости. В целях избежания субъективности и эмоциональности в
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оценке своего материального положения респондентам было предложено
не называть конкретные суммы заработков, а указать, что именно они
могут сегодня себе позволить приобрести. Сопоставление основных статей
затрат и продолжительности выездов иллюстрирует рис. 1.
Денег не хватает
40
30
В основном продукты
20
10
0
Постоянно

2-3 месяца

Не регулярно

Не хватает на
приобритение бытовой
техники
Не хватает на авто

Рис. 1. Диаграмма продолжительности выездов и благосостояния

Как видно из рис. 1, среди работающих за пределами области
постоянно преобладают те, кто практически имеет все необходимое, но
кому пока не хватает денег на значительные покупки – автомобиль,
квартиру и т. д.
Продолжительность выездов на заработки зависит также от
профессий выезжающих. Так, среди тех, кто работает за пределами
области почти постоянно, преобладают представители рабочих профессий,
среди которых самый высокий процент составляют строители.
Результаты исследования дают возможность определить основные
направления трудовой миграции. Двумя основными и определяющими
направлениями оттока рабочей силы из области являются Киев и Харьков,
куда отправляются около 30% опрошенных, и Россия, принимающая около
45% из тех, кто выезжает. В дальнее зарубежье на заработки отправляется
около 25%, что объясняется более сложными условиями выезда (рис. 2)
Диаграмма 2. Направления трудовой миграции

7,59 3,16
6,33

29,11

9,18

Большие
города
Украины
Россия
Западная Европа
Восточная Европа
США
Турция

44,62
Рис. 2. Диаграмма направлений трудовой миграции

Проведенное исследование позволяет проследить и гендерные
особенности миграции в разные регионы. Среди тех, кто выезжает из
области в поисках работы в крупные города Украины, в соотношении
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мужчин и женщин наблюдается приблизительный паритет 30,14% против
27,1%. В Россию мужчин едет намного больше, чем женщин (51, 67%
против 30, 84%), а вот среди мигрантов в страны дальнего зарубежья
значительно преобладают женщины. Так, в странах Восточной Европы их
работает в три раза больше, чем мужчин (12% против 3,2%). В страны
Западной Европы на заработки выезжает 17% женщин и только 5,26%
мужчин, в США соответственно 9,35% против 6,7%, и в два раза больше
женщин, чем мужчин, отправляются на заработки в Турцию (4,67% и
2,39% соответственно) [6, 35].
Результаты, полученные в ходе исследования, позволяют установить
зависимость миграционных векторов от профессии тех, кто выезжает.
Россия
принимает
в
основном
представителей
строительных
специальностей. В страны Восточной Европы выезжают преимущественно
люди интеллектуального труда – учителя, врачи, экономисты, инженеры,
программисты, в то время как Западная Европа и США являются центром
притяжения тех, кто представляет сферу обслуживания, – работников
торговли, парикмахеров, поваров и т. д.
Относительно возрастных характеристик выезжающих в разные
регионы можно сказать следующее. Среди тех, кто стремится на заработки в
крупные города Украины, преобладают люди среднего возраста (40–45 лет). В
Россию чаще всего выезжают молодые люди в возрасте от 25 до 40 лет.
Тревожным в данном случае симптомом есть то, что среди мигрантов в страны
дальнего зарубежья преобладает молодежь до 25 лет [6, 36].
Миграционные потоки в отдельные регионы и страны также отличаются
образовательным уровнем составляющих их индивидов. В крупные города
Украины на заработки выезжают чаще всего люди со средним и среднеспециальным образованием (37,88% и 31,93% соответственно). Похожей
является и ситуация в группе тех, кто выезжает в Россию: 40,91% – со средним
образованием и 48,8% – со средне-специальным. Здесь необходимо
подчеркнуть и то обстоятельство, что среди мигрантов в Россию довольно
высокий удельный вес имеют люди с высшим образованием. Их доля в общей
массе мигрантов составляет 39,29%.
Приведенные факты позволяют сделать вывод о том, что в другие
города Украины и Россию направляется самое большое количество трудовых
мигрантов из Сумщины. Они работают на стройках, в торговле, воспитывают
детей, лечат людей, руководят фирмами и компаниями. Поскольку данная
категория мигрантов, как правило, не разрывает тесных контактов со своей
малой родиной, есть надежда на то, что через некоторое время эти люди,
набравшись житейского и профессионального опыта, вернутся домой и будут
работать на процветание родного края. Более тревожными можно считать
тенденции миграции в страны дальнего зарубежья, поскольку сюда, даже при
сравнительно
незначительных
миграционных
потоках,
выезжает
преимущественно высококвалифицированная рабочая сила, в составе которой
людей с высшим образованием в три раза больше, чем тех, кто имеет среднее
образование [6, 36].
144

Філософія науки: традиції та інновації, 2010, №1(2)

Эти люди, заполняя определенные ниши на рынке труда странреципиентов, выполняют, как правило, малоквалифицированную,
низкооплачиваемую работу, которая не вызывает интереса у местного
населения. Отсутствие социальной защищенности на рабочем месте и
стремление максимизировать свой заработок приводит к тому, что рабочее
время трудовых мигрантов в полтора–два раза длиннее, чем нормативная
продолжительность рабочего времени, установленного в Украине. Есть
данные, свидетельствующие о том, что только 12% трудовых мигрантов из
Украины работали за границей не более 40 часов в неделю. В то же время
57,1% от их общего числа работали 41–60 часов, и еще 16,6% – 61–80
часов в неделю [13, 77]. Занятие малоквалифицированным и
неквалифицированным трудом людьми, имеющими высшее образование и
высокую квалификацию ведет к их дисквалификации, а большие
перегрузки в работе – к потере здоровья. Поэтому в случае возвращения
этих людей домой общество столкнется с массой работников, потерявших
свою квалификацию, среди которых будет немало людей, имеющих
проблемы со здоровьем.
Одной из задач нашего исследования было определение тех факторов,
которые заставляют мигрантов искать заработок за пределами области.
Полученные результаты (рис. 3) показывают, что основной причиной выезда
трудовых ресурсов является не отсутствие работы (на это указали только
22,78% опрошенных), а поиск возможностей заработать больше.
44,62% респондентов указали, что они или их родственники выезжают в
другие регионы и страны в поисках более высокого заработка. Среди других
значимых причин следует назвать также стремление заработать больше денег
на удовлетворение конкретных потребностей – на квартиру, образование,
покупку автомобиля – об этом заявили 12,86% опрошенных.
Какие последствия трудовой миграции из Сумской области следует
ожидать уже в недалеком будущем и как повлияет это явление на развитие
региона как территориальной социальной системы?
Диаграмма 3. Что заставляет выезжать на заработки
Нет работы

12,86
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Поиск более высокого
заработка
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Приобретение опыта
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Плохие условия работы
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Интерес
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или автомобиля

44,62

Рис. 3. Диаграмма «Что заставляет выезжать на заработки»
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Территориальная социальная система (ТСС) – это часть общества,
функционирующая на определенной территории, в рамках политикоадминистративных границ с системообразующим центром [12, 29]. Как
уже было сказано, отток рабочей силы из региона может привести к
дезинтеграции экономического пространства, деградации социального
пространства, декомпозиции экистико-поселенческого пространства и
деформации демографического пространства не только региона, но и
государства в целом.
Дезинтеграция экономического пространства означает, что отток
рабочей силы из региона вызывает ее нехватку, поэтому образовавшийся
вакуум заполняют мигранты из других областей, стран ближнего
зарубежья и «третьего мира». Есть три группы интенсивных
миграционных потоков рабочей силы, оказывающие дополнительную
нагрузку на региональные рынки труда, которые необходимо отслеживать
и регулировать. Речь идет о потоках переселенцев из постсоветских
республик (Закавказья и Средней Азии), гражданах стран «третьего мира»,
которые прибывают в Украину на учебу или в качестве беженцев, оседают
в восточных и южных регионах и продуцируют здесь «теневую занятость».
Сумская область в этом отношении не является исключением в силу своего
географического положения (пограничная).
Трудовая миграция из области ведет также к «размыванию» среды
формирования среднего класса, ибо среди работающих за пределами
области постоянно преобладают те, кто имеет все необходимое, то есть
люди более или менее обеспеченные, которые могли бы создать
социальную основу для формирования среднего класса. Невыездная часть
трудовых ресурсов, или выезжающие на непродолжительное время – это
преимущественно работники, не имеющие квалификации.
Серьезными последствиями для развития Сумской области как
социально-территориальной системы может обернуться и декомпозиция
экистико-поселенческого пространства. В последние годы значительно
активизировалось миграционное сокращение количества сельских
жителей. По данным органов государственной статистики, с каждым годом
численность потока мигрантов из села увеличивается. Если в 2002 году
отсюда выехало на 12,7 тысяч человек больше, чем туда въехало, то в 2008
разница составила уже 20,3 тысячи. Развитые страны, принимая во
внимание то, что система расселения не может быть рациональной, если в
ее структуре менее одной трети представляют жители села, предлагают
пути решения региональных проблем в сфере регулирования маятниковой
миграции. В частности, делается вывод о том, что процесс перекачивания
рабочей силы прекращается, если уровень оплаты труда в городе и на селе
выравнивается, а сельское хозяйство – модернизируется.
Сельские жители сегодня переживают не лучшие времена. 88% селян
имеют среднегодовой доход ниже прожиточного уровня [2, 17]. Это
обуславливает отток рабочей силы из села, при чем не только за пределы
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региона, но и в города области, что приводит к декомпозиции экистикопоселенческого пространства.
Негативным последствием для развития области в результате оттока
рабочей силы может стать и деформация демографического пространства.
Имеется в виду зональное «вымывание» людей репродуктивного возраста
за границу территории постоянного проживания и разбалансирование на
этой основе половозврастной структуры населения. В настоящее время
население Сумского области сокращается ежегодно в среднем на 25 тысяч
человек. Этот процесс можно пояснить двумя факторами: 1) естественные
потери (преобладание смертности над рождаемостью); 2) миграция
трудоспособного населения. Тревожным симптомом здесь есть то, что
соотношение людей молодого возраста (до 18 лет) и пенсионеров (старше
60 лет) изменяется не в пользу первых. Если молодежь в общей структуре
населения области составляет 14,3%, то пенсионеры более 18,5% [5].
Завершая наш анализ, подведем итоги. В Украине проблема
трудовой миграции и влияния данного феномена на развитие
территориальных социальных систем в последнее время приобрела
большую актуальность. Выезд за пределы регионов наиболее активной
части трудоспособного населения вызывает негативные явления в
экономическом, социальном и культурном развитии этих регионов, что
можно проследить на примере Сумской области. Армия трудовых
мигрантов, работающих вне мест своего постоянного проживания,
оставляет там значительные суммы денег в виде уплаченного налога,
лишая тем самым бюджеты своих городов и сел ресурсов для развития их
инфраструктуры. Поскольку в поисках работы за пределы области
отправляется наиболее квалифицированная и образованная часть трудовых
ресурсов, это ставит под вопрос развитие высокотехнологических отраслей
производства и науки в регионе, а также формирование прослойки
среднего класса. И, наконец, трудовая миграция может привести к
серьезным изменениям половозрастной структуры региона. Её
восстановление потребует в будущем значительных затрат времени и
средств. Следовательно, дезинтеграция экономического, деградация
социального, декомпозиция экистико-поселенческого, деформация
демографического пространства конкретного региона, как и государства в
целом, – это те миграционные эффекты, которые требуют постоянного
контроля. В механизмы противодействия этим рискам должны включаться
как центральные органы власти, так и органы территориального
управления, бизнес-структуры, общественные организации и т. д. Сегодня
Украина создает исторический прецедент, когда ее народ без внешнего
влияния может исчезнуть только потому, что воспроизводство населения
«сузилось» до уровня, не гарантирующего его выживания, а эмиграция за
границу доводит эту ситуацию еще до более критической черты.
Чтобы этого не произошло, страна должна мобилизовать все силы. В
первую очередь это касается конкретных действий, направленных на
улучшение материального положения своих граждан, возрождение и
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дальнейшее развитие промышленного и сельскохозяйственного секторов
экономики, расширение прав регионов, касающихся их социального,
экономического и культурного развития.
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РЕЗЮМЕ
А. О. Барвінський. Трудова міграція та її вплив на розвиток
територіальних соціальних систем.
У статті розглянуто деякі аспекти трудової міграції та її вплив на
розвиток конкретних регіонів, а саме Сумської області. З метою аналізу
різних сторін цього явища та аргументації висновків, автор використав
дані, отримані у процесі опитувань населення. Проаналізувавши матеріал,
дослідник прийшов до висновку про те, що Сумська область, як і інші
регіони країни, має значні втрати в результаті відтоку робочої сили. До
них відноситься дезінтеграція економічного простору, «розмивання»
середовища формування середнього класу, «вимирання» села та
деформація демографічного простору.
Ключові слова: Трудова міграція, дезінтеграція економічного
простору, екістико поселенський простір, демографічний простір,
гендерні аспекти.
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SUMMARY
A. О. Barvinskiy. Labor Migration and Its Impact on the Territorial
Social Systems Development.
The article touches upon labor migration aspects and its impact on the
definite region development (Sumy region). Data, received during the survey,
were used by the author to analyze facts and to reason his conclusions.
Investigation showed, Sumy region, like many other country regions, meets with
a loss as a result of the most capable resources part outflow. They are:
economic space disintegration, “eroding” of the middle class formation
surrounding, “death” of the village and demographic space deformation.
Key words: labor migration, economic space disintegration, ekistics
settlement area, demographic space, gender aspects.
УДК 316.647:291.7
В. П. Павленко
Сумський державний університет

ДЕСТРУКТИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ У РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ
МАСОВОЇ СВІДОМОСТІ
У статті з’ясовано механізми, що зумовлюють поширення конфронтаційної
свідомості у сучасному українському суспільстві. Проаналізовано соціальні та
психологічні передумови поширення фанатизму як елементу такої свідомості.
Описано модель її формування на прикладі релігійних культів.
Ключові слова: масова свідомість, фанатизм, релігійні культи.

Очевидними ознаками суспільної свідомості в Україні сьогодні є її
аномічність та конфронтаційність. І в політиці, і в економіці, і у спорті та
інших сферах суспільного буття спостерігається не стільки конкуренція,
скільки прагнення завдати супернику шкоди, навіть якщо не отримаєш від
цього жодної користі. У цій неконструктивній боротьбі виявляється і
прагнення до самоствердження, і невпевненість у собі, які взагалі
характерні для «початківців» у всіх цих сферах. Можна вважати це
тимчасовим явищем, хворобами росту. Однак за два десятиліття
незалежності України їх прояви мали б зменшуватись, проте ознак цього
не спостерігається. Отже, варто пошукати й інші чинники такої
конфронтаційності. З нашої точки зору, причини лежать значно глибше – у
соціокультурній кризі, тобто в руйнуванні суспільних традицій унаслідок
радикальних змін у соціальній структурі, а також у нагальній потребі мас у
нових ідеологічних орієнтирах, що замінили б неіснуючі вже традиції.
Нинішній стан розвитку масової свідомості в Україні, зокрема
свідомості молоді й літніх людей, які завжди є більш вразливими категоріями
населення, виразно визначається схильністю до дещо екстремальних поглядів і
настроїв, що дає привід деяким фахівцям (і ще більше нефахівцям)
діагностувати радикалізацію суспільства, надмірну його піддатливість до
навіювання та ідеологічного впливу, і взагалі до ілюзій та майже загальний
потяг до безоглядної віри в малоймовірні (з позицій здорового глузду) засоби
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негайного «спасіння» й ощасливлення. Така суспільна тенденція дійсно існує, і
вона проявляється у будь-яких сферах життя, тобто не продукується якимись
окремими обставинами еволюції політики чи культури, але має більш
універсальні й фундаментальні історико-побутові корені. Сьогодні це,
наприклад, поширення віри в чудодійне збагачення і процвітання, що можна
помітити на всіх рівнях соціальної структури – від популярності
індивідуальних шляхів на зразок виграшу у «Полі чудес», «Лото-Забава» та
інших лотереях або отримання задарма і без зусиль надзвичайних доходів від
різних «фінансових пірамід» та інших шахрайських і кримінальних проектів
до не менш масової і так само безрозсудної відданості примітивно простим
рецептам розв’язання складних соціальних проблем (зокрема знищення
національних чи класових ворогів і перепон на шляху до щастя; довгожданий
вступ до якихось спілок чи отримання кредитів, що начебто розв’яже усі
проблеми; створення в порядку наслідування успішним західним зразкам
епігонських політичних та економічних структур, нежиттєздатних через
відсутність інших необхідних умов тощо) – відданості, якою «хворіють» як
пересічні громадяни, так і політична еліта держави.
До цього необхідно додати ще віру в миттєве оздоровлення завдяки
екстрасенсам і чаклунам, зв’язкам із «космічним розумом» чи
«інформаційним полем», «літаючими тарілками» чи потойбічним світом,
яка в застосуванні до суспільства в цілому трансформується у поклоніння
новітнім ідеям невідкладного і безумовного соціального одужання. Колись
такою панацеєю вважали соціалізм і революцію, а тепер «прозріли» і тому
відчувається захоплення єдино правильною ідеєю ринку та європейського
вибору. Причому це аж ніяк не константа суспільної ментальності, а
насамперед атрибут саме кризової свідомості, про яку йшла мова вище,
тієї, що у філософії дістає назву фетишистської свідомості, а в
культурології – дологічного мислення. У такому разі людина не відчуває
своєї влади над найістотнішими процесами особистого й суспільного
життя, і це своє безсилля і відчуженість сприймає як панування якоїсь
непереборної, фатально-містичної сили, вплив на яку неможливий без
магічних, окультних засобів.
Більшою чи меншою мірою це відчувається з усіма, адже
ізолюватися від середовища неможливо, але це не означає, що люди
«дурнішають», стають нездатними на критичність і розсудливість. Вони,
дійсно, починають мислити більш примітивно, бо їхні думки обертаються
у сфері найпростіших потреб і найближчих цілей, не сягаючи перспективи.
Ця здебільшого ситуативна поведінка формує «недалекоглядний
гедонізм», засліпленість розуму, свідомості егоїстичними емоціями
жадібності, азарту, підозрілості й водночас легковірності. Помножена на
масштаб усього соціуму така психологія перетворюється в якісно інакшу
свідомість – перекручену логіку «карго-культу» із його тим більшою
впевненістю у настанні дива, чим менша ймовірність цього. У буденному
житті люди в такому стані виявляють достатньо здібностей для вирішення
звичних інтелектуальних завдань, але у питаннях, в яких вони менш
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компетентні й вирішення яких залежить не тільки від них, демонструють
надмірну тривожність, розгубленість і схильність до марновірства. Тобто
їх засліпленість часткова, вона стосується лише окремих питань, а отже не
може вважатися насправді психопатологією та недієздатністю, оскільки
хворі люди «хворі» у всьому, тоді як люди у кризовому стані швидше
характеризуються прислів’ям: «Ніхто не є таким сліпим, як той, то не хоче
бачити». Дійсно, люди не хочуть знати реальність, бо не вміють
відповідати за наслідки своїх дій і воліють не ухвалювати жодних рішень
самостійно. Такий хід подій не є чимось унікальним, він добре
проаналізований, наприклад, Е. Фроммом у «Втечі від свободи». Ця
тенденція притаманна всім традиційним суспільствам, що модернізуються,
а тому переживають соціальну атомізацію, розпад традицій і контролю за
ними з боку громадської думки. Адже у кризові, перехідні епохи мало хто
повністю застрахований від того, щоб під тиском певних соціальних
обставин перейти прокладену завдяки механізмам відчуження межу у
свідомості між людськими ідеалами й фанатичними ідолами, між досить
поширеними побутовими забобонами особистості й ксенофобією і
перетворитися у фанатика, людину, що творить божевілля, хоча й не є
божевільною. Як результат, влада традицій неминуче змінюється владою
ідеологем і вождів, що їх уособлюють. Причому впливовість,
гіпнабельність цієї нової влади виявляються тим більшими, чим
екстремальніші цілі вона ставить. Суспільство радикалізується, стає дедалі
більш конфліктним, а конфлікти перетворюються на антагонізми [3, 78].
Українське суспільство сьогодні не дійшло до такого стану, але
розкол у ньому, якщо і не стався, то і неможливим не видається, ворожість
до чужих думок зростає, а нетерпимість, сила і примус стають головними
аргументами у суперечках. Тому є підстави говорити про домінування в
Україні авторитарного типу особистості – із характерним потягом до
«твердої руки», репресивного виховання й управління, наведення
мертвящого, нетворчого порядку і фанатичної відданості [1, 75–85].
Навряд чи все це може радувати, але науковий підхід полягає у тому, щоб
знайти закономірності описаних процесів. Адже у перехідні періоди, в
періоди соціальних катаклізмів та економічних криз, загострення
політичної й інтелектуальної конкуренції різні фанатичні забобони не
тільки можуть стихійно та ненавмисно впливати на поведінку людей, але й
свідомо, цілеспрямовано використовуються лідерами та політичними
групами, партіями для досягнення своєї мети.
Свого часу всеосяжна державна і суспільна криза у Римській імперії
або у Київській Русі була подолана запровадженням християнства, хоча з
ним конкурували інші ідеології, які, зрештою, виявилися більш аморфними
і менш виразними, рішучими і дохідливими, крім того, – не спиралися на
потужне морально-організаційне сприяння новій метасистемі, що стрімко
зростала і посилювалася. Характерно, що схильність до марновірства,
фанатизму і радикалізму в означених суспільствах домінувала так само, як
і в сучасній Україні, а отже, і у нас соціальним і психологічним підґрунтям
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цієї схильності є гостра потреба у новій ідеології, нестача якої
компенсується
псевдоідеологіями
–
ностальгічно
реанімованим
соціалізмом, що редукував колишню повноту гуманістичних ідей до туги
за номенклатурним розподілом благ; імітованим лібералізмом та
запізнілим націоналізмом. Жодна з них немає достатньої популярності і
навіювальної сили, а тому навіть не намагається створити всебічну
світоглядну систему, що дає відповіді на всі злободенні питання
розгублених, дезорієнтованих мас. Цей недолік ідеологічних лідерів
створює вакуум в очікуваннях, який активно заповнюють еклектичні,
уламкові «ідеологійки», що без ліку розплодилися у дрібних, але
всюдисущих сектах, «групах» і «школах» із гучними назвами. Деякі з них
раптом набувають гіпертрофованих розмірів і викликають неабияку
тривогу навіть у державного керівництва: «Велике Біле Братство» в
Україні, «Богородичний Центр» у Росії, «Аум Сінрікьо» в Японії тощо. У
нас їх називають «тоталітарними сектами», у США і Західній Європі –
«психокультами» або «новими релігіями», але всі відзначають їхню
дивовижну схожість в організаційних принципах, засобах впливу і
результатах діяльності – усупереч колосальній віддаленості у часі,
просторі та соціальних умовах [8, 38–42; 9, 79–81].
І найсуттєвішим моментом, що поєднує всі ці секти і «школи», є
культивування у них фанатизму – бездумної впевненості у правоті своїх
ідей, відданості ватажкам і готовності до будь-яких жертв, які ще більше
прив’язують адептів до об’єкта своєї віри [2, 19; 10, 239–243]. Для цього в
такій громаді насаджуються авторитарно-аскетична дисципліна, постійне
очікування катастроф і ворожості оточення, а також – згуртування через
протиставлення себе іншим і відчуття зверхності стосовно них. Уже сама
ця перманентна відмобілізованість на боротьбу формує параноїдальну
підозрілість,
самозвеличення,
безапеляційність
суджень
і
несприйнятливість до критики. І навіть якщо заклики до бою не лунають з
уст їхніх ватажків, адепти чимдалі більше прагнуть до дійового вияву
накопиченої енергії ярості та навченої нетерпимості (це «запрограмовано»
в природі таких культів), а отже і знаходять для цього і привід, і
можливість. Знаходять навіть у тихій, благополучній Швейцарії («Орден
Сонячного Храму» в 1994 р.) або багатих і демократичних США («Пагін
Давида» в 1997 р.), а тому що вже говорити про країни, що перебувають у
кризовому стані [5, 86–89]. Так, у листопаді 1978 р. загинуло від отруєння
ціанистим калієм 912 членів американської секти «Народний храм», які
виконували кожну примху свого «гуру» Джима Джонса. В Уганді у березні
2000 р. після багатогодинних молитов (на які дорослі члени секти привели
й своїх дітей) 500 адептів «Руху за відродження десяти заповідей Бога»
підпалили будинок і заживо згоріли. Їхній лідер – колишній католицький
священик – призначав «кінець світу» на 31 грудня 1999 р. Коли зазначений
строк минув, дату перенесли на наступний рік. Але разом із цим «пастор»
переконав своїх прихильників «піднестися на небо» заздалегідь. Обгорілі
тіла 70 послідовників ще однієї секти – «Ордена Сонячного Храму» – були
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знайдені в жовтні 1994 р. у двох швейцарських сільцях. Як виявилося,
метою самоспалення було бажання потрапити у щасливий світ на Сиріусі.
Деякі українські дослідники протестують проти демонізації
подібних культів, приписування їм якихось бузувірських технік психічного
«кодування» чи «зомбіювання» і репресивних висновків, що звідси
випливають. І з цим протестом не можна не погодитися, адже державна
боротьба з такими культами лише підвищує їхнє відчуття своєї значущості,
створює їм героїчний ореол переслідуваних і фактично збільшує кількість
їхніх послідовників до рівня, про який вони інакше не сміли б і мріяти. З
другого боку, не варто легковажити їхні організаційно-ідеологічні
особливості й ототожнювати «нові культи» зі звичайними релігійними
об’єднаннями, оскільки до релігії вони не мають ніякого відношення, так
само, як тоталітарні рухи не мають відношення до легальної політики: і ті,
й інші за найменшої нагоди намагаються посісти монопольне становище і
через тотальний контроль над думками знищити всі релігійні чи політичні
відмінності, а разом – і будь-які індивідуальні потреби у цих сферах, і
створити, зрештою, якісно нову, монолітну суспільну цілісність, в якій
індивід буде лише коліщатком єдиного механізму.
Згадаймо, що саме так описував цілі і сутність фанатизму ще Гегель,
який навіть увів поняття «тотальність» для позначення наслідків цього явища,
хоча жив задовго до тоталітаризму і «нових культів» [4, 307]. До речі,
останніх, власне, й не варто відокремлювати: на практиці тоталітарний режим
завжди спирається на психотехніку й організацію культів, а вони завжди
створюють саме такий режим панування. Так, свого часу у Німеччині
політичний фанатизм став нормою суспільного життя, а тотальний політичний
терор – ефективним повсякденним засобом вирішення державних завдань. Те
саме можна сказати і стосовно колишнього СРСР. І це – не випадковість, це
вияв об’єктивних закономірностей кризової еволюції суспільства, яке на етапі
переходу до нової соціальної якості має тенденцію до уніфікації параметрів
функціонування навіть досить віддалених елементів і досягнення узгодженого
розвитку як у масштабі системи, так і метасистеми (всієї регіональної
цивілізації). А у межах цієї тенденції різноманітні тоталітарні культи стають –
за досягнення відповідного рівня соціального розпаду, атомізації та
маргіналізації суспільства – сумною, але абсолютною необхідністю.
Зазначимо, якщо традиційна релігійна організація (зокрема більшість
давно існуючих сект) дає цілком очевидну ідейну і психологічну користь
віруючим, допомагаючи розв’язувати світоглядні проблеми й душевні
кризи, то новітні «тоталітарні» й харизматичні секти, або так звані «нові
культи», цілеспрямовано формують фанатизм, не намагаючись ані втішати,
ані розбиратися з ідеями підопічних. Вони взагалі не виконують (і не
вміють виконувати) жодної позитивної для своїх адептів функції, а тому за
відсутності інших аргументів змушені спиратися лише на фанатиків, у
яких, згідно з визначенням, не буває питань чи сумнівів.
З огляду на сказане нові культи навіть не варто вважати релігійними
організаціями, – насправді вони є суто бізнесовими, прибутковими
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організаціями, здебільшого шахрайського, а отже, протиправного
характеру. Втім їхню юридичну кваліфікацію залишимо фахівцям, а от на
тому, що вони жодним чином, за усіма ознаками не є релігійними і не
повинні використовувати авторитет релігії, ми можемо наполягати. Деякі з
них, до речі, відхрещуються від релігійності і проголошують себе
«надпередовими» (випереджаючими «закостенілу» традиційну науку)
дослідницькими та освітніми групами: «школи» О. Асауляк, групи
«фізиків віри» Г. Грабового, центри діанетики Л. Р. Хаббарда тощо. Але і
це є ніщо інше, як спекуляція на авторитеті науки, яка доводить лише одне:
ці організації не належать ані до релігійних, ані до наукових, ані до
філософсько-етичних, а тільки до шахрайсько-прибуткових, що
зловживають потребою мас у вірі, безсовісно застосовуючи до них
методики впливу, напрацьовані почасти у практиці релігійних та
ідеологічних організацій, а почасти сучасною психологічною наукою.
Застосовувані ж ними методи переслідують дві основні цілі:
максимального зруйнування усталеної системи цінностей особистості та
нав’язування їй нової, вульгаризованої та викривленої системи цінностей
фанатика. Виявляється, що зробити це не надто вже й складно, особливо в
умовах певної соціальної та ідеологічної дезорганізації. Серед засобів
досягнення зазначених цілей передусім варто назвати алармістську (таку, що
«б’є на сполох») ідеологію. Алармістська ідеологія незворотного погіршення
всіх важливих для людини процесів та неминучості катастроф (зокрема «кінця
світу») використовує підвищену тривожність людей та породжує у них
вітальний страх за своє життя [6, 8]. Цей майже тваринний страх надалі
раціоналізується відповідними ідеологічними поясненнями і трансформується
в екзистенціальний страх за життя людства взагалі і завдяки цьому створює
колективний ентузіазм, що надає самозреченню та несамовитості додаткової
енергії. Важливою і навіть обов’язковою складовою алармістської ідеології
стають обіцянки розв’язати всі психічні та соціальні проблеми своїх адептів
негайно і назавжди (ідеї миттєвого спасіння).
Індоктринація свідомості подібними, негуманними насправді ідеями
та – що гірше – захоплення людини описаними примітивними настроями
практично руйнують адекватне світосприйняття, відчужують її від
звичного оточення і нормального (попри всю умовність цього терміна)
життя і, зрештою, деперсоналізує людину, тобто знижує природний інтерес
до життя і відчуття його осмисленості, девальвує особисті цінності та цілі
і, таким чином, знищує автономію особистості, робить її залежним
додатком до фанатичної групи. А вже замість автономної особистості
фанатизм дає адепту «Велику справу», яка її повністю поглинає, не
залишаючи ані часу, ані сил на роздуми та самоусвідомлення. Тобто
фанатична ідеологія стає лише пристойним приводом для самозречених
дій фанатика, а зовсім не їх причиною. Причиною ж стає руйнація
особистості, яка цілком свідомо й цілеспрямовано практикується в
подібних групах. Для досягнення цього стану є три основні засоби:
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«промивання мізків», засмоктуюча інерція вчинків та фізичне ослаблення
психічної опірності.
«Промивання мізків» – це відомий із практики спецслужб засіб
впливу на свідомість полонених, ідейно міцних супротивників, що має на
меті перетворити їх на прибічників або принаймні знизити їх
протидію [7, 122–134]. Попри свою таємничу і грізну назву цей засіб на
диво простий і прозаїчний і, мабуть, саме тому так широко уживаний
цілком непрофесійними та малоосвіченими лідерами культів. Він
складається із двох взаємодоповняльних компонентів: ізоляції від звичного
оточення і діяльності заради максимального обмеження людини від будьякої неідеологічної (такої, що розходиться із нав’язуваною ідеологією)
інформації та індоктринації людини фанатичною ідеологією, тобто
оточування її лише «потрібною» інформацією.
Ізоляція від повноцінної й різноманітної інформації про світ не
тільки звужує світосприйняття, але й робить його неадекватним: людина
протиприродно перестає цікавитися своїми близькими, своєю професією,
реалізацією своїх планів та своїх здібностей, – вона взагалі перестає
цікавитися всім, про що тривалий час не отримує жодної інформації.
Такою, на жаль, мінливою є індивідуальна система цінностей у всіх, крім
природжених лідерів та насправді принципових людей. Проте, стерши
більшість попередніх цінностей, фанатизм мусить створити на їх місці
нові, і саме це й робить індоктринація, яка підносить суб’єктивну
важливість нав’язуваних ідей до рівня найвищих, незаперечних цінностей,
заради яких можна пожертвувати всім, включно і власним життям (а тим
більше чужим, адже альтруїзм фанатика є лише замаскованим егоїзмом).
Інший шлях руйнації особистості – інерція вчинків: достатньо
«підштовхнути» потенційних адептів на якісь девіантні, демонстративно
протиставлені всім дії, щоби фактично ізолювати їх від оточення стіною
нерозуміння. При цьому, якщо людина регулярно ходить на зустрічі, які
проводить фанатична група, то саме ця регулярність невдовзі примушує її
пояснити собі, навіщо вона це робить. Нерідко справжньою причиною є або
задоволення потреби у спілкуванні (якщо людина відчуває себе самотньою),
або потреби у щирій увазі до себе, або – у відчутті своєї значущості й
потрібності іншим тощо. Причому ця тепла атмосфера створюється свідомо,
адже в більшості таких груп від досвідчених членів вимагається
«бомбардувати новачків любов’ю» (це словосполучення запровадив Мун,
лідер «Церкви уніфікації»). Однак справжня причина майже ніколи не буває
очевидною самій людині (чи то гордість не дозволяє собі в ній зізнатися), а
тому вона шукає «причину» в тій групі, до якої ходить, в її вірі, в її ідеях. І
після цього людина починає сама себе переконувати у святості й надзвичайній
важливості цих ідей, тобто індоктринувати себе власноруч; і чим більше вона
зробила для ідеї, групи, культу, чим більше сил і часу витратила, тим важче їй
буде повірити, що все це даремно.
Нарешті, інерція вчинків виявляється також у психологічній
залежності адепта від фанатичної групи та її ритуалів – не завжди
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священних, але нав’язливо повторюваних дій, які займають вільний час
людини, відволікаючи її від можливих думок про сенс власного життя. І
якщо у всіх інших випадках фанатична група задовольняє не притаманні
людині, а нав’язані їй потреби, то у цьому випадку мова йде про цілком
природну схильність і потребу структурувати свій час якимись звичними,
регулярно повторюваними заняттями та символами – своєрідними
традиціями, які роблять життя передбачуваним і стабільним. Крім того,
ритуальними у такій групі стають навіть термінологія і манера
висловлюватися, вираз обличчя, дієта, одяг, імена, і вся ця несхожість на
інших людей дозволяє групі відчувати стосовно інших свою «елітарність»
та внутрішню солідарність. Іноді здається, що подібні групи аж надто
старанно вишукують і підкреслюють найменші свої розбіжності й
відмінності. Але це не просто комплекс меншовартості, – таким чином
створюється й закріплюється нова ідентичність.
Зворотний бік позитивної ідентичності щодо групи – це негативна
ідентичність щодо всіх, хто до неї не входить, – за тоталітарним
(сталінським) принципом «Хто не з нами, той проти нас». Стосовно них в
уяві послідовників формується узагальнений «образ ворога», в якому
скупчуються найгірші людські риси і який викликає лише ненависть.
Навколо об’єкта ненависті ідеологічно створюється так зване «узагальнене
вірування», яке підтримується усіма в цьому середовищі, а тому і не
викликає сумнівів. А оскільки фізичне виснаження і психічна напруга
невідворотно накопичують в адептах роздратування й агресію, то цей
«ворог» стає зручною мішенню для необхідної розрядки незадоволення,
тим більше, що алармістська ідеологія саме його і звинувачує в
катастрофах, що насуваються, а отже, санкціонує, «освячує» будь-які
почуття і дії проти нього.
Саме такі механізми і лежать в основі створення конфронтаційної
свідомості. Описана у статті модель формування цієї свідомості на
прикладі релігійних культів насправді не є лише їх винаходом. Такі ж
способи залучення прибічників і мобілізації їх на активні дії
використовуються і політичними партіями, навіть бізнес-структурами так
званого «сітьового маркетингу». З одного боку, сповзання до
конфронтаційності є наслідком соціокультурної кризи перехідного
суспільства, а з другого – це явище штучно і в корисливих цілях
стимулюється і посилюється недалекоглядними лідерами, які намагаються
контролювати свідомість і поведінку мас найпростішими методами.
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РЕЗЮМЕ
В. П. Павленко. Деструктивные тенденции в развитии современного
массового сознания.
В статье выяснены механизмы, обуславливающие распространение
конфронтационного сознания в современном украинском обществе.
Проанализированы
социальные
и
психологические
предпосылки
распространения фанатизма как элемента такого сознания. Описана
модель его формирования на примере религиозных культов.
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SUMMАRY
V. Р. Pavlenko. The Destructive Tendencies of Modern Mass
Consciousness Evolution.
Mechanisms which determine a confrontational consciousness spreading
in the contemporary Ukrainian society are clarified. One analyses the social
and psychological prerequisites for a distribution of fanaticism as an element of
such a consciousness. Its formation model is described on the example of
religious cults.
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ІДЕЯ ПОСТУПУ В УКРАЇНСЬКІЙ КОНСЕРВАТИВНІЙ
ІСТОРІОСОФІЇ 20-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ
У статті розглянуто проблему поступу в українській історіософії на прикладі
аналізу поглядів В’ячеслава Липинського та Дмитра Донцова. Зроблено висновок про
те, що категорія поступу в названих мислителів існує лише в парі з категорією
консервації суспільних змін у межах родової категорії розвитку.
Ключові слова: українська історіософія, поступ, консерватизм.
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Становлення консервативних моделей осмислення історичного
процесу в українському теоретичному дискурсі припало на період, що
настав після закінчення Першої світової війни. По–суті, виникнення
консервативного способу осмислення минулого є своєрідною реакцією на
розквіт різних варіантів народницько-соціалістичних світоглядів. У цілому
консерватизм вибудовує таку модель філософії історії, в якій сам
історичний процес бачиться як неперервний; момент теперішнього тут
мислиться прямим продовженням подій минулого і тому шар минулого
обов’язково присутній у модусі «тепер»; модус майбутнього, навпаки,
якоїсь важливої ролі у розумінні цілісності історичного процесу не
відіграє. Консервативні інтенції в українській історіографії та історіософії
представляли Дмитро Дорошенко (1882 – 1951), Степан Томашівський
(1875 – 1930), Василь Кучабський (1895 – 1944), В’ячеслав Липинський
(1882 – 1931), Юліан Вассиян (1894 – 1953), Дмитро Донцов (1883 – 1973).
Вивчення консервативної тенденції в українській історіософії вже
має свою історію. Так, ідеї визначних представників цієї традиції
В’ячеслава
Липинського,
Дмитра
Донцова,
Юліана
Вассияна
досліджувалися у працях М. Антоновича, А. Астаф’єва ,
В. Потульницького, М. Русина, Д. Чижевського.
Метою статті є зосередження уваги на такому аспекті консервативної
історіософії, як проблема поступу в інтерпретації В’ячеслава Липинського
та Дмитра Донцова.
з консервативного бачення історичної дійсності В’ячеславом
Липинським випливає і розуміння специфіки поступу та його ролі в рухові
історії. Поступ не є для нього тим оптимістичним віруванням, що
розповсюджує позитивні зміни на минуле та бачить продовження процесу
вдосконалення в майбутньому. Для пояснення моменту ускладнення
суспільних змін без ідеї поступу В. Липинський звичайно обійтися не
може, але знову ж таки поступ у нього стає можливим лише через зв’язок
із категорією консервації змін. Історичний рух національної спільноти
забезпечується постійною боротьбою двох груп правлячої верстви – тих,
що вже прийшли до влади і, таким чином, зреалізували свій стихійний
вольовий потяг, і тих, що ще тільки прагнуть влади. Першу групу
задовольняє наявний стан речей – це і є консерватори, друга група прагне
змін тому, що прагне влади, – це ті, хто уособлює своєю діяльністю
поступ. Отже, поступ та консервація стають у розумінні В. Липинського
двома необхідними для гармонійного руху людських спільнот началами.
При цьому «силу консерваторів творять, більше у них ніж у поступовців
розвинені, здержуючі та організуючі прикмети, здобуті в процесі
завойовання, зберігання в своїх руках і виконання влади: прикмети честі,
послуху, вірности і відповідальности, сприяючі… скріпленню необхідних
для всякої організації єдности, дисципліни і солідарности» [2, 397]. Силу ж
поступовців «творять більше ніж у консерваторів примітивні, а тому
посідаючі більший розгон молодості: імперіалізм та містицизм…» та
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«…велике чуттєве, стихійне хотіння поширення та влади і дуже велика
віра в законність та правдивість цього хотіння» [2, 398].
Щоб щось розвивалось, а не зникало після моменту виникнення та
процесу механічного існування, воно спочатку повинно бути зупинене,
затримане, законсервоване, а потім окремі його елементи повинні змінитись у
напрямку, що йому приписується значення розвитку. Це положення й стає у
В. Липинського основою його розуміння фактора суспільних змін. Початково
поступ є неоформлена зміна, розповсюдження якої в такому первісному
вигляді може привести лише до винищення поступовцями самих себе у своїй
необмеженій свободі, а тому вона й повинна «огортатися» «задержуючою
силою» зупинки, консервуватись. А інакше наслідком необмеженого,
«нікчемного і розперезаного поступу» може бути лише реакція, яка проявляє
себе в активізації гіпертрофованих функцій держави.
Але якщо розвивається історичний процес «природно», то, на думку
В. Липинського, через певний час поступовці, що прийшли до влади,
стають консерваторами, а «проти них з глибин громадянства підіймається
знов нова хвиля поступовців» [2, 399]. Стара ж правляча верства втрачає
владу тому, що «вона втратила або хотіння влади і віру в законність цього
хотіння, або уміння оце хотіння та оцю віру здержувати і організовувати»
[2, 392]. Та початково повинно бути спільне сприйняття «правил гри» і
поступовцями, і консерваторами, спільна основа: здатність бути
зацікавленими одне в одному, розуміння того, що зміна не може бути
безмежною, а затримувати потрібно щось, тобто певний зміст, а не
пустоту. Тому консерватори не повинні лякатися поступовців, розуміючи,
що лише вони сприяють розквітові нації. Нова поступова еліта може
фактично прийти до влади шляхом винищення старої, але «природним», на
думку В. Липинського, буде її інкорпорація, «прийняття в ряди
консерватистів» «найкращіх та найсильніщіх поступовців», які, у свою
чергу, відновлюють своїм містицизмом та імперіалізмом ослаблену
енергетику старої еліти. Результуючою такої гармонійної взаємодії еліт
стає спокійний еволюційний рух всієї національної спільноти в часі.
Як видно, категорія поступу не наділяється у В. Липинського
однозначно позитивними характеристиками й моральним змістом. Поступ,
не оформлений консервативним стримуванням, легко переходить у свою
протилежність – революцію. Революційні зміни є «звироднілим поступом»
хоча б тому, що в циркуляції еліт відбувся збій і сили поступу більше не
стримуються консервативною організацією. Саме тоді відбувається
найстрашніше, суспільна ієрархія перевертається і «…до влади,
стратившої силу і авторитет, дориваються не вишколені і не вимуштрувані
консерватистами в рамах організованої законної боротьби, найсильніщі і
найкращі поступовці, а ріжне неперебродивше революцийне шумовиння,
яке ніякими засобами не бридиться, щоб оцю без авторитетну і осмішену
владу захопити» [2, 399].
Тільки тому, що є передача традицій, є й поступ та еволюційний
розвиток у цілому. Справді, якби кандидати на нову еліту, «піднявши своїм
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зусиллям пасивний народ проти провідників старих», поголовно знищували їх
та створений ними ступінь духовної й матеріальної культури, то потім,
захопивши владу, вони б за часи свого правління змогли хіба що досягти лише
культурного рівня розвитку своїх попередників, «доходячи до того самого
місця розвитку». А потім народ знову б під проводом нових кандидатів на
владу винищив цю еліту, то «…розуміється ніякого поступу при оттакім
«природнім розвитку» не було б. Не було б тому, – робить висновок В.
Липинський, – що поступу не можна помислити без досконалення і розвитку
вже існуючого, яке, щоб мати досконалитись і розвиватись, мусить бути
задержуване, мусить бути консервоване» [2, 393].
У цілому, поступ розуміється В. Липинським як сукупність змін, які
рухаються у часі швидше по горизонталі, ніж стремлять угору по висхідній
лінії. У нього немає такого його бачення, коли кожний наступний етап у
розвитку суспільства сприймається як досконаліший, а отже вищий за
попередній і вибудовується ідея «драбини прогресу» для розуміння його
специфіки, що було таким характерним для позитивістськи налаштованих
філософів історії ХІХ століття. Як уже наголошувалося, поступ
уможливлюється тільки в парі з моментом стримування, він не є єдиним
законом чи способом руху спільноти в часі, це лише одна із діалектичних
сторін складнішого механізму руху, яка не може існувати без моменту
його консервації. Консервація – це є та форма, без якої поступ як дія
чистого вольового начала може призвести лише до руйнування всього
«суспільного організму».
В іншого представника конcервативно-націоналістичної традиції,
Дмитра Донцова, проблема поступу в історії розглядається в межах
процесу боротьби творчої меншості з пасивною більшістю. На відміну від
багатьох волюнтаристів, він визнає ідею поступу, щоправда, лише в межах
замкнутого історичного циклу. Зрозуміло, що, з точки зору
позитивістських критеріїв поступу, це не є справжній поступ, бо він
можливий лише на такому образі часу, що розгорнутий у лінію. Для
Д. Донцова поступ є об’єктивним процесом, обумовленим вольовими
чинниками, рушійною силою якого є переволення сильнішими
представниками роду людського слабкіших. На відміну від егалітаристів,
він не сприймає таких критеріїв поступу як «щастя пересічної людини» або
ж «удосконалення людської моральності». Людський поступ, на думку Д.
Донцова, включає навіть жорстко детермінований «природний» процес, а
«природа не знає гуманності й справедливості, – роз’яснює далі він свою
позицію, – вона знає лише заслуги й винагороди. Коли селянин не орав і не
сіяв, природа не каже йому: він порядний чоловік, ми не можемо бачити
його голодного… Вона каже: цей чоловік не сіяв, він не жатиме! Коли
рибалка не закидає сіті в море, природа не каже: він має діти й жінку, йому
треба помогти… Вона каже цілком просто, і зовсім не «людяно»: він не
працював, хай терпить! Природа винагороджує лише в пропорції до зусиль
і заслуг – для її мети. В суспільнім житті зобов’язує та сама засада, і ні
одна нація не дістане в дарунок жнив від «справедливої» природи, коли
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вона не сіяла; ні одна не дістане незалежности, коли не хоче і не може її
осягнути, коли не має почуття й сили здорових рас, що хочуть панувати
над людьми, землею, повітрям і морями, служачи собі і – людському
поступові» [1, 384].
Поступ якраз і зреалізовується, коли «жадібні до панування» люди
оволодівають землями та «нижчими расами», що їх населяють. Тому
процес поступу розуміється як завоювання, поширення одного
національного «організму» за межі іншого. Якраз в історичному просторі й
часі розгорається боротьба, результат якої й визначає переможця та
переможеного. Саме наявність переможених засвідчує зміну історичної
ситуації на користь переможців, які тепер, тобто після перемоги, так
тлумачать минулі події, ніби вони й так «мали право» на поступ. У
функціонуванні нації чи цивілізації нічого зайвого не буває. Взагалі
суспільство – це такий «організм», який змушує до боротьби, і якщо якась
соціальна група в ній перемагає, так це не тому, що вона просто захотіла
боротьби й перемоги заради самої ідеї перемоги. Елітна група лише через
перемогу над іншими може засвідчити, що вона здатна виконувати
«соціяльно корисну функцію» [1, 383], необхідну не лише для збереження
всієї спільноти в стані її присутності в історії, але і в її рухові по лінії
поступу. Якщо висловлюватись у межах словника філософа історії
Арнольда Тойнбі (1889 – 1975), то творча меншина якраз і організовує
відповідь (response) локальної спільноти на виклик (challenge) історичної
ситуації. Ті, хто в результаті перемог зорганізував рух поступу найбільше,
й виграють від нього. Таким чином, для Д. Донцова служити інтересам
поступу означає право сильних «рас» на міжнародній арені чи право еліти
в межах нації «організовувати людей і народи для зміцнення існуючої
культури й цивілізації» [1, 385].
Як зрозуміло, проблема рушійних сил історії у Д. Донцова впирається в
цю специфіку людської діяльності. «Двигуновою силою історії» слугує у нього
людська дія (чин). Дія є реалізацією вольового чинника людини, що у свою
чергу характеризується як «напняття душі». Ті одиниці з маси, які здатні на
творчу дію, є елітою, що й рухає історію спільноти вперед.
Можемо констатувати, що популярна, насамперед, в позитивістськомарксистських моделях історії ідея поступу захопила у 20-х роках ХХ
століття й представників консервативного крила української історіософії. І
В. Липинського, і Д. Донцова об’єднує те, що за джерело розгортання
прогресу слугує вольовий чинник, що проявляє себе або в боротьбі між
елітами (В. Липинський), або ж у боротьбі еліти та пасивної маси
(Д. Донцов). Марксистська ідея класової боротьби у консерваторів свого
розуміння не знаходить.
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РЕЗЮМЕ
В. А. Артюх. Идея прогресса в украинской консервативной
историософии 20-х годов ХХ века.
В статье рассматривается проблема прогресса в украинской
историософии на примере анализа взглядов Вячеслава Липинского и
Дмитрия Донцова. Делается вывод, что категория прогресса у названных
мыслителей существует лишь в паре с категорией консервирования
общественных изменений.
Ключевые слова: украинская историософия, прогресс, консерватизм.
SUMMARY
V. А. Artyukh. The Idea of Progress in Ukrainian Conservative
Philosophy of History of 20's of the 20th Century.
In the article the problem of advancement is examined in Ukrainian
Philosophy of History on the example of analysis of looks of Vjyatsheslav Lypyn'ski
and Dmytro Dontsov. Drawn conclusion is that the category of advancement for the
adopted thinkers exists only in a pair to the category of preserving of public changes
and within the range of family development concept.
Key words: Ukrainian histrysophy, progress, conservatism.
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ОНТОЛОГІЧНО-АНТРОПОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СВОБОДИ
ВОЛІ В ХРИСТИЯНСТВІ
В статті здійснений порівняльний аналіз розуміння свободи волі у православ’ї,
католицизмі та протестантизмі. Показано, що відмінності у розумінні свободи
пов’язані з догматичними розбіжностями у розумінні Бога. Виявлено, що в православ’ї
свобода людини проявляється через обоження, в католицизмі через розум, а
протестантизм оголошує акт віри як єдиний прояв людської свободи.
Ключові слова: людина, онтологія, антропологія, свобода, обоження,
православ’я, католицизм, протестантизм.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із
важливими науковими, практичними завданнями. Актуальність
даного дослідження пов’язана насамперед зі специфікою феномена
свободи, який виражає найбільше й найсильніше прагнення як сучасної
людини, так і попередніх поколінь. У наш час ця тема є найбільш
обговорюваною як в філософсько-релігієзнавчих колах, так і у правовій,
соціальній та культурній площині, що пов’язано з об’єктивними
демократичними процесами українського соціуму. Навколо цього
прагнення точаться дискусії в будь-якій галузі знання, а найбільше вони
виявляються у філософії та релігії. Варто зауважити, що останньої крапки
у питанні про свободу волі ще не поставлено, однак виокремлено деякі
межі, в яких можлива дискусія, – онтологія, антропологія, есхатологія. У
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релігії це – насамперед усвідомлення співвідношення свободи вибору
людини і божественного провидіння щодо буття світу. По-друге, свобода
вибору постає своєрідним модусом, що визначає людину як «образ і
подобу Божу». По-третє, свобода вибору є вибором між злом та добром,
між хибною та істинною релігією, що визначає не лише земне життя
людини, але й потойбічне.
У християнстві найгострішим є співвідношення універсалізму
Божественної волі, з одного боку, та моральних зусиль людини до
поєднання з Божеством – з другого. Позиція християнства у розв’язанні
зазначеної проблеми не є однозначною і залежить від основного акценту у
розумінні цієї взаємодії.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. З позицій християнства
вперше питання про свободу волі порушують християнські апологети
Ориген, Пелагій, Августин, Фома Аквінський та інші. Загостреної дискусії
досягає це питання у працях Ж. Кальвіна, М. Лютера, Ф. Меланхтона,
Е. Роттердамського. В сучасному світі це питання настільки актуальне, що
не залишає осторонь майже жодного із філософів. Проблему свободи
всебічно досліджують українські релігієзнавці М. Бабій, В. Єленський,
А. Колодний, Л. Пилипович, П. Яроцький та ін. Проте, залишається
відкритим питання: чи досягли основні християнські конфесії єдиного
погляду на свободу волі людини в результаті двохтисячолітньої
філософсько-теологічної рефлексії?
Мета статті – здійснити компаративний аналіз розуміння свободи
волі у філософських працях та доктринальних положеннях основних
християнських конфесій.
В українському релігієзнавстві свобода розкривається у площині
свободи совісті (релігії) і визначається як фундаментальна людська
цінність, «природне, невідчужуване право кожної людини», «що
знаходиться в нерозривному взаємозв’язку із світоглядними горизонтами
буття людини і є важливим елементом життєдіяльності особистості в
соціумі» [2, 6]. У релігії свобода постає як свобода волі і виражає
онтологічно-антропологічний універсум людини.
Християнське світобачення розкриває цікаві онтологічні підвалини
людського буття. З того моменту, коли людина скористалася свободою
волі, якою наділив її Бог, людське буття втратило свою цілісність, оскільки
в ньому співіснують, здебільшого дисгармонійно, дві волі – божественна
та людська. Божественна воля є творящою, життєдайною та
цілепокладаючою добро. Людська воля є теж творящою, але її
спрямованість із зародження є двополюсною. З одного боку, вона
збігається з божественною і тоді людина стає співтворцем Бога,
уподібнюється Йому і в довершеному стані зливається з Ним. З другого
боку, у результаті гріхопадіння людська воля спрямована проти Бога і її
творчий вимір створює руйнацію і смерть. Уся історія людства є
боротьбою цих двох напрямів людської свободи.
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Отже, проблема свободи волі – наріжний камінь як християнської
антропології, так і християнської онтології. Найскладнішим у цьому
аспекті постає питання про межі людської свободи. Від його вирішення
тісно залежить й онтологія світу. Буття, створене Богом поза людиною, є
досконалим і на цій досконалості людина створює бурхливу діалектику
добра і зла. Чи можливо вийти за її межі? Звести зло до того мінімуму,
коли воно перетвориться на ніщо, небуття? І ствердити добро такою
мірою, щоб і буття людини досягло тієї досконалості та гармонії, яка
притаманна світові поза людиною?
Згідно з християнським віровченням свобода – це один із проявів
образу Божого в людській природі [8]. Образ Бога означає наявність у
людини волі, розуму, моральності – тих якостей, які виявляють у ній
особистість. Також образ Бога означає, що людина є «Його рід» (Дії 17:28).
Будучи частиною її природи, образ Бога в людині залежно від
самовизначення свободи може переходити в подобу Божу або ж повністю
затуманюватися гріхом, але ніколи не зникає.
Як це не парадоксально, свобода людини починається з її
негативного полюса – здійснення зла*. Оскільки у християнській онтології
Бог (Суще) є «безтілесний та невидимий Дух», в повноті «Бог всеблагий»,
тобто Він єдиний має досконалу любов до всього сущого і в цій любові не
має і не може існувати можливості для нелюбові, тобто зла, смерті,
руйнації, то закономірно виникає питання: звідки походить останнє? Зло,
як стан створеної природи, є породженням останньої і розуміється як
відсутність добра, тобто відсутність божественної благодаті. На відміну від
ангелів, людина, як уже зазначалося вище, не позбавляється образу Божого
і відповідно через свою діяльність та ментальну сферу самостійно і
свідомо творить зло, відхиляючись від волі Божої, Його заповідей. Це
неминуче призводить до зміни людської природи – від повного та
завершеного «образу та подоби Бога» до неповного «образу» враженого
гріхом. Гріхопадіння перших людей розкривається саме у протиставленні
власної волі Божественній. Цим актом Адам відділив себе від Бога.
Власним вибором він зумовив і зміну людської природи – відірвана від
Бога (який є безсмертя та джерело життя), позбавлена можливості прямого
спілкування з Ним, людина стала смертною. Наслідком свобідного
волевиявлення перших людей є поява на землі нової (створеної людиною,
а не Богом) форми життя: життя у хворобах, руйнації та смерті. Рід
людський (нащадки Адама), отже, живе одночасно у двох світах – у
створеному Богом і у створеному людиною середовищі. «Викликаний
гріхопадінням розпад вразив не лише фізичне існування людей: будучи
відрізаними від Бога, Адам та його нащадки підпали під вплив гріха та
*

Зло – це стан особистісних істот, які свідомо відвернулися від Бога. Вперше
такого стану набувають ангели на чолі із Сатаною, які проявили свободу непокори
Богові з метою ствердження себе як Бога. В результаті цього акту вони були позбавлені
блаженства (тобто радості) і перетворилися на злих, темних духів.
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диявола. Кожна народжена людина приходить у світ, в якому гріх панує
навколо, – в світ, де зло творити легко, а добро важко» [3, 231]. Це
зумовлює специфічний стан людської природи – стан вибору. Свобода волі
актуалізує як внутрішню, так і зовнішню діалектику добра і зла –
співіснування світу, створеного Богом, і Його промислу та світу,
створеного людиною і наслідків її свідомих дій.
Співвідношення промислу Божого та меж свободи волі людини є
досить складним питанням. Як зауважує М. О. Булатов: «У всіх варіантах
теодицеї бачимо одну нерозв’язану проблему, яка складається з двох
протилежних положень, – з тези: свобода волі існує, інакше Бог буде
творцем зла, і антитези: якщо є свобода волі, то Бог втрачає абсолютність і
людина занадто підноситься» [4, 19]. Ця проблема постає у філософії
християнських апологетів і завершується появою трьох точок зору на її
розв’язання – православної, католицької та протестантської.
Справжню свободу волі як свідому відмову від зла, свідому здатність
не творити зло стверджував Пелагій. Він зауважував, що людина має
справжню свободу волі, яка може вести її і шляхом добра, і шляхом зла.
Таке розуміння було засуджено Церквою як єресь, оскільки «доки людина
намагається жити, спираючись лише на власні сили, без Божественної
благодаті, яка її звільнює, вона є здобиччю гріха» [1, 451].
Ориген зауважував, що «здійснювати добро є повною волею людини,
хоча спасіння її залежатиме від Бога незрівнянно більше, ніж від самої
людини» [7, 213].
Проблема співвідношення Промислу Божого та свобідного воління
людини загострюється у філософії Августина. На його думку, остаточний
вибір на користь добра надміру залежить від Бога. Людина здатна
здійснювати добро лише за допомогою благодаті. Але не всі люди
сприймають благодать належним чином. Свобода волі проявляється у
тому, що людина здатна або почути покликання Бога, або ні. Ця здатність
не притаманна всім людям однаково. Можна сказати так, що Бог кличе
всіх людей, але той, хто його почує, визначається самим Богом. Якщо
людина творить добро, то це швидше тому, що сам Бог керує її бажанням,
а не завдяки її власному вибору. Таким чином, певна кількість людей
здійснює істинну свободу, коли слідує волі Божій. Якщо це відбувається,
воля людини зливається з волею Бога, відбувається поєднання особистості
людини та особистості Бога в акті любові. Ті ж люди, які не відгукнулися
на покликання Бога, поступово занурюються у гріхи настільки, що
остаточно втрачають можливість урятуватись.
Отже, перш ніж визначати межі свободи волі людини, слід визначитися
із межами передбачення Божого. Усі християнські конфесії визнають, що Бог
є «Вседержитель, Владика та Цар». Відтак Він знає все і здійснює все за
Своєю незмінною волею. Відповідно все, що відбувається у створеному ним
світі, відбувається за необхідності по волі Божій. Свобода волі людини саме
тут має своє обмеження. Наділяти людину свободною волею у справах
божественних, які ми можемо визначити, відповідно до нашого дослідження,
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як доля світу та людини, неможливо, свобода волі існує лише у справах
людських. Стосовно людини воля Божа відома – через викупну жертву Ісуса
Христа Бог спасає людство від первородного гріха і це уможливлює спасіння
кожної окремої людини для життя вічного. Цю істину людина ні власними
силами, ні завдяки власній свободі волі ніколи б не пізнала, «як би їй не було
відкрито Святим Духом» [6]. Відповідно у справі спасіння (справі
божественній) людська воля зводиться нанівець. Сам Бог хоче спасіння
людського і за власною волею накладає на людину необхідність. «Необхідно
розрізняти волю Божу та людську, всесильну та безсильну. Всемогутність
Божа і Його передбачення не залишають місця людській волі». Відтак воля
Божа є першочерговою порівняно із людською волею. Творець визначає
остаточну долю свого творіння. Надмірний акцент на наперед визначеності
Божій зумовив появу «фаталістичної» філософії протестантизму, яку
започаткували Ж. Кальвін та М. Лютер. Вони практично позбавляють
людину свободи волі, оскільки жодне рішення. яке б вона не прийняла,
зумовлюється, на їх думку, волею Бога. І сам Бог відомим лише одному Йому
чином одних людей засуджує до спасіння, інших до загибелі. Теоретично
позбавляючи людину свободи волі, вони практично залишають за нею вибір
– єдиним фактом спасіння людини є віра. «Павло, – зауважує Лютер, –
порівнює того, хто робить, з тим, хто не робить, і не залишає між цими двома
нічого середнього. Він говорить, що тому, хто робить, не ставиться
праведність, але стверджує, що тому, хто не робить, вона ставиться» [6].
Таким чином, перед Богом ніякої праведності, крім віри, не існує.
Полеміка про межі впливу божественної благодаті на свобідну волю
людини виходить за межі образу людини і переходить до образу Бога.
Тому вона неодноразово протягом історії буде загострюватись. Як
зауважувалося вище, свобода волі – це один із проявів образу Божого в
людині, тому остаточне позбавлення людини свідомого вибору практично
означає позбавлення людини образу Божого, що неможливо. Водночас
ствердження наперед визначення Богом окремих людей до спасіння
позбавляє Бога таких якостей, як справедливість та милосердя, що теж
неможливо. Якщо визнати, що у справі спасіння дії людини не мають
значення, то «більша половина Священного Писання буде здаватися
позбавленою смислу» [6] .
Отже, свобода волі людини здійснюється в межах вибору між
добром і злом і закінчується в межах Промислу Божого.
У справах людських, тобто в межах вибору між добром і злом,
людина є «носієм того таємничого начала свободи, яке робить її волю
першопричиною певних дій, нічим іншим, крім цієї волі, не обумовлених»
[9, 164]. Свідомо обираючи добро, людина обирає Бога і стає на шлях
обоження, практично вона виходить за межі вибору. Святителі Григорій
Богослов, Григорій Ниський розрізняли в людині волю природну* і волю
*

Природна воля – воля, в якій відсутній вибір як такий, вона вільно збігається у своїй
направленості з Божественною волею. Така воля притаманна Ісусу Христу – єдине рішення Сина –
кенозис, прийняття в собі всіх умов людського існування із досконалим підкоренням волі Отця: «Боже
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гномічну, таку, яка здійснює вибір. Унаслідок гріхопадіння воля за
Максимом Ісповідником стає більшою мірою дискурсивною, окутаною
сіткою причинності. Така воля є недосконалою. Досконалість слідує
покликанню Божому не обираючи. Таким чином, свобода вибору – це
тимчасовий стан людської природи, який у довершеному вигляді
переходить у стан істинної свободи – слідування волі Божій.
Пізнаючи Бога, Його волю людина «стяжає божественну подобу…
через доброчесність… Стяжати подобу – означає стати другим богом…,
богом по благодаті» [3, 227]. Згідно із Православ’ям, обожнення є метою
християнського життя, яке можливо як нове життя у Христі лише за умови
спільної дії благодаті та свобідної волі людини. Якщо б свобода людини
означала не свідомий вибір, а тотальне підкорення волі Божій, пригнічення
і знеособлювання людини з боку Божественного Промислу і зводилася б
до автоматичної слухняності, «вона б втратила свій онтологічний та
моральний смисл – більше того, істотну рису людської богоподоби» [5].
Отже, Православ’я наголошує на тому, що «…істинно вільною є та
людина, яка йде шляхом праведного життя та шукає спілкування з Богом,
джерелом абсолютної істини… зловживання свободою, вибір хибного,
позбавленого моральності образу життя в кінцевому підсумку руйнує саму
свободу вибору, оскільки приводить волю до підкорення гріху… Ті, хто не
бажають розлучатися з гріхом, віддають свою свободу дияволу –
противнику Бога, отцю зла та несвободи. Визнаючи цінність свободи
вибору, Православна Церква стверджує, що вона неминуче зникає, коли
вибір здійснюється на користь зла. Зло та свобода не сумісні » [8].
Якщо Православна Церква вбачає істинну свободу в обоженні, то
Католицька Церква, базуючись на вченні св. Фоми Аквінського, виводить
її із розуму. Джерелом усього живого є Бог, тому істинним життям
розумних істот є рух до Бога. Цей рух має два модуси – внутрішньо
людський та зовнішньобожественний (благодать). Воля, згідно з ученням
Фоми Аквінського, є духовною спонукаючою силою, відмінною від
чуттєвих спонукаючих сил, якій притаманне стремління до блага, як до
джерела буття. Це і є істинна природна зумовленість волі, яка
визначається безпосередньо загальним благом, окреме ж благо не здатне
безпосередньо визначати рух волі.
Вище благо, яке є блаженство, надає волі визначений напрямок, який
не базується на наперед визначеному продуманому рішенні.
Детермінований рух волі до цієї мети є абсолютно свободним тому, що у
цьому випадку воля слідує власному природному призначенню.
Схильність волі до блага, яке є відмінним від вищого блага
(блаженства), залежить від раціонального уявлення про це благо, яке і рухає
волею. Вибір конкретної мети воління за допомогою розуму залежить від
мій! Якщо можливо, щоб минула Мене чаша сія, але не як Я хочу, а як Ти» (Мт. 26:39). Така відсутність
вибору водночас уміщує всі можливі варіанти вибору – у цьому і полягає істинна свобода – хто
перебуває в «Слові Його» Спаситель дарує свободу («…і пізнайте істину, - а істина вас вільними
зробить!» (Ів. 8:32).
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людини. Але у цьому виборі через посередництво благості присутня і воля
Бога. Водночас св. Фома Аквінський акцентує увагу на тому, що людська воля
має повну свободу в досягненні найбільш природної для неї мети, шляхом
включення усіх внутрішніх сил. Вище благо, яке приносить блаженство, не
принижує гідності волі, а дозволяє їй заспокоїтись у тому, що становить її
мету. Таким чином, діяльність Творця, яка в межах волі забезпечує слідування
природним нахилам та їх підтримку благодаттю, не відміняє свободи волі. У
такому випадку Бог керує волею з середини, так, що вона діє в згоді із собою і
з Богом. Необхідно зауважити, що, з цієї точки зору, природна схильність до
загального блага недостатньо сильна, щоб забезпечити постійність його
свободного вибору. Лише в союзі із благодаттю вона позбавляє людину
можливості гріха.
У людині здійснення свободи вибору можливе лише в союзі волі та
розуму. Коли вибір здійснюється на користь зла, це відбувається за рахунок
розуміння певного зла як добра. Тобто воля рухається хибним шляхом
окремого чуттєвого вибору, ігноруючи розум. Такий вибір не є істинно
свободним. Рішення істинно свободного вибору надміру залежить від модусу
пізнання. Гідність незалежної особистості полягає не лише у здійсненні
вчинку, а у розрізненні мети та засобів, які приводять до поставленої мети. Усе
це здійснюється розумом, який виносить свої рішення і визначає умови, тобто
визначає те, що є для волі об’єктом здійснення.
Розпізнавання у процесі вибору реалізується інформованою волею.
Відповідно здібність, яка забезпечує свободне рішення розуму у
свобідному виборі, – це воля. Воля рухає розумом, примушуючи його
здійснювати рішення, а розум рухає волею, надаючи їй відповідні цілі. Ці
дві здібності діалектично поєднані між собою.
Таким чином, свобода людини обумовлена її природою, яку вона
отримує від Бога одночасно із раціональністю. Здатність усвідомлювати
власну природу і приймати рішення, спираючись на розум, контролювати
дії волі, утворює джерело гідності особи. Свобода вибору спирається на
природне керівництво розуму. Вибір є істинно людським і свободним тоді,
якщо включені всі інтелектуальні здібності людини.
Варто зауважити, що за Фомою Аквінським свобода є програмою
розвитку особистості, оскільки межі свободи, її свідоме здійснення
розширюються лише за умови стабільної та правильної орієнтації людини,
із якої в кінцевому підсумку може вирости теологія – пізнання Бога.
Постійне зіткнення із проблемою вибору між добром та злом зумовлює
появу свідомого здійснення добра, що, зрештою, формує звичку рухатися в
напрямку до загального блага і виховує в людині добропорядність, у
результаті чого вибір стає натхненним і творчим.
Як бачимо, у християнстві існують три основні підходи до розуміння
свободи волі. Це, насамперед, зумовлено трьома основними підходами до
розуміння Бога. Так, згідно з догматами Православної Церкви, Бог – це
три вседосконалі Особи (іпостасі) Отця, Сина і Святого Духа, які однаково
володіють єдиною божественною сутністю і «перебувають» один в одному
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в безперервному русі любові. Будучи образом та подобою Бога, людина,
отже, покликана «перебувати» у Триєдиному Богові і здатна здійснити це
покликання через свободу волі. Відтак, згідно з ученням Православної
Церкви, істинна свобода – це сутність Божа, яка в людині можлива
лише через теозис, обоження.
У католицизмі Бог є абсолютно актуальна чиста сутність, яка
диференціюється в собі шляхом співвідношення із самим собою. Як
внутрішньосутнісні відношення конституюються три божественні Персони –
Отець, Син і Святий Дух. Ненароджений Отець народжує Сина. Син
народжується від Отця. Дух Святий походить від Отця і Сина як однієї
причини. Пізнання Бога здійснюється опосередковано, теоретикораціоналістичним або інтелектуальним шляхом. Свобода, відповідно до
вчення Католицької Церкви, – це сутність Божа, яка в людині
проявляється через розум.
У протестантизмі Бог є безмежно величною істотою, перед якою
зникає будь-яке людське «Я». Спасіння, за переконанням протестантів,
можливе лише вірою – винятково через Біблію та благодаттю Божою.
Такий підхід зумовив у протестантизмі крайній суб’єктивізм. Для
протестантів присутність Бога у Христі й досвід прощення завжди були
пов’язані з життям окремої людини й конкретної общини в цілому.
Звідсіля постає різноманіття як запропонованих інтерпретацій, так і
релігійних теорій в історії протестантизму. Загалом у протестантизмі
свобода – це сутність Божа, яка в людині проявляється через віру.
Отже, свобода має свою об’єктивну основу в антропології у двох гілках
християнства – православ’ї та католицизмі. У протестантизмі об’єктивною
основою свободи постає онтологія. Православ’я і католицизм наділяють
людину відповідальністю за власну долю та долю світу. Проявляючи свободу
у православ’ї через обоження, у католицизмі через розум, людина здатна
подолати зло. Протестантизм оголошує акт віри як єдиний прояв людської
свободи, відтак есхатологічне рішення залежить лише від волі Бога.
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РЕЗЮМЕ
Т. В. Гаврилюк. Онтологично-антропологические аспекты свободы
воли в христианстве.
В статье дан сравнительный анализ понимания свободы воли
православием, католичеством и протестантизмом. Показано, что различия в
понимании свободы связаны с догматическими разногласиями в понимании
Бога. Выяснено, что в православии свобода человека проявляется через
обожение, в католицизме посредством разума, а в протестантизм
провозглашает акт веры единственным проявлением человеческой свободы.
Ключевые слова: человек, онтология, антропология, свобода,
обожение, православие, католицизм, протестантизм.
SUMMARY
T. V. Gavrylyuk. Ontological-anthropologic Aspects of the Freedom of
the Will-power in Christianity.
The comparative analyzes of the understanding of the freedom of the willpower by Orthodoxy, Catholicism, Protestantism was carried out in the article.
The differences in the understanding of the freedom are connected with the
dogmatic discord in the understanding of God. It is found out that in Orthodoxy
freedom manifests itself via deifying, in Catholicism via mind, Protestantism
proclaims the act of faith as the only manifestation of freedom.
Key words: man, ontology, anthropology, freedom, deifying, Orthodoxy,
Catholicism, Protestantism.
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МАГІЯ ЯК ОБ’ЄКТ ПІЗНАННЯ І КАТЕГОРІЯ СУЧАСНОЇ
НАУКИ:
ЧАКЛУНСТВО ЯК ІСТОРИЧНО ПОВТОРЮВАНИЙ ЗАСІБ
ПОДОЛАННЯ ЕКЗИСТЕНЦІЙНОЇ НЕЗАДОВОЛЕНОСТІ
У статті доведено, що магія є об’єктом дослідження у багатьох сферах
сучасного наукового знання: етнології, антропології, культурології, релігієзнавстві,
соціології, історії та психології релігії, психопатології тощо. Проте лише філософська
антропологія розглядає магію як засіб подолання екзистенційної незадоволеності.
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Ключові слова: незадоволеність, екзистенційна незадоволеність, засоби
подолання екзистенційної незадоволеності, чаклунство.

У статті ми намагаємося дослідити чаклунство як один із чисельних
засобів подолання екзистенційної незадоволеності у взаємодії людини і
соціуму, який багаторазово відтворюється на різних ступенях історичного
розвитку суспільства. Ми обрали такі завдання: визначення сутності
чаклунства як форми людської культурної діяльності; визначення сутності
екзистенційної незадоволеності як об’єктивно необхідної характеристики
системи «людина –соціум»; виявлення специфічних ознак чаклунства як
засобу подолання екзистенційної незадоволеності; демонстрація
повторюваності чаклунства на різних ступенях історичного розвитку
суспільства; виділення гендерних форм чаклунства.
Загальновідомо, що рушійною силою будь-яких людських вчинків є
потреби. Проте поняття «потреба» відображає як об’єктивний стан
дефіциту певного елемента в системі, так і суб’єктивний стан, тобто
переживання цією живою системою наявного дефіциту. При цьому
об’єктивний момент у понятті «потреба» очевидно виходить на перший
план. Поняттям, яке набагато більшою мірою відображає суб’єктивну
сторону потреби, є незадоволеність. Але незадоволеність – далеко не
тільки синонім потреби. Смисл цього поняття якісно виходить за межі
значення терміна «потреба». Незадоволеність є внутрішнім, суб’єктивним,
головним чином емоційним станом, який розвивається на основі
об’єктивно наявної потреби. По суті, реальною рушійною силою людської
активності є саме незадоволеність як внутрішній, суб’єктивний стан, а не
потреба, як більш зовнішня відносно неї. Енергія незадоволеності спонукає
людину або конструювати зовнішній світ, або трансформувати світ
внутрішній, суб’єктивний, уявний. Це прагнення переважно не є
раціональним, спекулятивним; за своєю первинною суттю воно є чуттєве,
детерміноване психічною організацією людини.
Отже, у нашому уявленні під незадоволеністю мається на увазі
комплекс багатоманітних людських переживань, обумовлених внутрішнім
дефіцитом певних елементів, факторів або умов існування, саморозвитку,
самореалізації, самовираження. Незадоволеність необхідно пов’язана з
прагненням, потягом, бажанням, спрямованістю. Це динамічне почуття,
суб’єктивна емоційна інтенція.
Слід розрізняти незадоволеність вітальну і незадоволеність
екзистенційну. Вітальна незадоволеність обумовлена органічними
біохімічними, фізичними, нейрофізіологічними процесами, що
протікають у живих організмах. Будь-яка фізіологічна потреба (голод,
спрага, потреба спати, відпочивати, рухатися та ін.) проявляється як
стан біопсихічної незадоволеності, занепокоєння, пошуку, вона
наростає, задовольняється і згасає аж до нової напруги, що виникає
внаслідок розтрачування життєвих сил.
Але людина – не тільки організм. Вона – Homo Sapiens, Homo
Socialis, Homo Creativus і Homo Ludens. Окрім задоволення «рослинних» і
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«тваринних» потреб, нею керують ще й людські потреби, які вкорінені не в
тілі, а полягають у специфічній людській екзистенції. І – якщо вітальна
незадоволеність долається достатньо «просто» з точки зору фізіології, а
труднощі, які виникають при цьому, є тільки складностями «здобування»,
«досягнення» головним чином матеріальних ресурсів, то екзистенційна
незадоволеність проявляється і долається у набагато складніших формах.
Як метафізична істота, людина завжди перебуває між світом, як даністю,
і буттям, як чимось іншим, трансцендентним. Для людини предметний світ,
світ даностей, світ речей – плід недосконалості. Вона постійно відчуває
невідповідність між тим, що є, і тим, що має бути, і майже завжди зорієнтована
на щось інше, краще, більш досконале, ідеальне.
Екзистенційна незадоволеність проявляється у різноманітних станах
людини: зацікавленість, пошук, захоплення, мрія, жага, бажання, страх,
гнів, ненависть, заздрість, туга, відчай, розгубленість, невпевненість, горе,
жах тощо, багато з яких ще не мають своїх точних назв, позаяк сучасна
людина і її ставлення до світу дедалі більше ускладнюються.
Як засоби подолання екзистенційної незадоволеності виступають
різноманітні людські практики. Енергією екзистенційної незадоволеності
живляться процеси художньої, наукової, релігійної творчості, тобто все те,
що утворює життя культури і забезпечує існування соціуму.
Первісна людина, яка ще не вміла говорити і тим самим висловлювати
свої психологічні труднощі, втілювала їх у художніх образах у процесі
мистецької діяльності. Мистецтво і на сьогодні залишається тією
найважливішою сферою, де знаходить розрядку «людина незадоволена»: та,
що вміє висловлюватися мовою мистецтва – у творчості, та, що вміє
співпереживати, – у сприйнятті, у залученні до процесу співпереживання,
емпатії з художником та його творінням. У світі художнього уявлення людина
нібито підноситься над необхідностями, не вкладаючись у межі обов’язкової
відповідності існуючим структурам. За висновком Е. Фрома, в акті творчості
людина виплескує свою незадоволеність рутинізацією повсякденного
існування і долає відчуженість від самої себе. «Первісній людині недостатньо
практичного використання зброї і знарядь праці, вона намагається прикрасити
їх, піднестися над їх утилітарним значенням» [16, 256]. Щодо цього мистецтво
створює «можливе» «динамічне» буття (Аристотель). Ідеал як бажана і
можлива реальність отримує в мистецтві своє предметно-істинне втілення і
виправдання.
Але ж мистецтвом не обмежується фантазія незадоволеної людини. З
найдавніших часів вона намагалася піднестися над необхідностями й вийти
за межі існуючої реальності у своїх спробах сконструювати бажану й
можливу реальність ще й за допомогою чаклунства. Чаклунські практики
спрямовані на те, щоб надприродним шляхом вплинути на духів, людей,
явища природи, широко використовувалися на різних ступенях
історичного розвитку суспільства на додаток до інших видів людських
практик – господарської, лікувальної, утворюючої, руйнівної, охоронної,
молитовно-релігійної та ін.
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У періоди історичних зламів, коли докорінні зміни сягають
глибинних сфер життя, круто змінюються основи життєустрою і системи
життєвих цінностей, в такі періоди соціальних трансформацій навіть у
середовищі найосвіченіших людей поширюється інтерес до прадавніх ідей
і звичаїв, незрозумілих, окультних явищ, зцілень. На хвилі цього інтересу в
суспільстві активізуються різні цілителі, колдуни, маги, екстрасенси і
телепати, які широко використовують у своїх чаклунських практиках
найдавніші, архаїчні анімістичні уявлення про світ.
Чаклунство, як специфічна форма людської культурної діяльності є
предметом нашого дослідження, постійно перебувало в центрі уваги
філософів, релігієзнавців, культурологів, етнографів, антропологів,
психологів, соціологів, а також представників інших соціальногуманітарних наук.
У філософській енциклопедії магія (лат. magia, від грец. magéia), або
чаклунство, визначається як індивідуальні або колективні дії, покликані
надприродним шляхом впливати на духів, людей, явища природи [12].
Відомий російський дослідник у галузі історії релігії С. О. Токарєв
визначає магію, або чаклунство як «різні марновірні людські дії, які мають
на меті впливати надприродним шляхом на той чи інший матерільний
предмет чи явище» [15, 404]. С. О. Токарєв виділяє магічні дії різних
ступенів складності, з використанням різних форм організації впливової дії
та різних допоміжних засобів, різної цілеспрямованості, з різними
механізмами психологічної дії.
В. Ф. Зибковець зосереджує увагу на співвідношенні магії і релігії і
відзначає, що «магія є практичною релігією, або практикою релігії; можна
сказати також, що магія – обрядово-культова сторона релігії» [7, 6].
І. А. Кривельов уважає магію джерелом будь-яких релігій узагалі. Він
зазначає, що джерелом релігії не можна вважати будь-яку випадкову ідею або
дію. Навпаки, будь-яка релігійна дія завжди має конкретне практичне
завдання. «Первісна людина, у свідомості якої з’явилися і вкорінилися
уявлення про надприродне, починає витрачитати значну частину життєвої
енергії на те, щоб забезпечити своє благополуччя за допомогою тих
надприродних сил, які можуть виявитися доброзичливими стосовно неї і,
навпаки, убезпечити себе від тих, які можуть їй зашкодити» [8, 43].
А. Ю. Григоренко у своєму дослідженні показує, як різноманітні
форми чаклунства закономірно утворюються на кожному ступені розвитку
суспільства в умовах кризи, занепаду довіри до влади й прогресу, втрати
віри в себе і смисл свого існування. «Віра в магію, яка виникла на
ранньому ступені розвитку людства, не зникла внаслідок духовного і
матеріального прогресу… Вона хвилює незрілі уми мріями про таємні
засоби досягнення влади, багатства, вічної молодості й прекрасного
кохання, знову і знову відроджується, наче птиця Фенікс з попелу. Не
зникла віра в магію і в добу науково-технічної революції, а, навпаки,
знайшла своє друге народження» [6, 5–6].
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Г. Гегель твердив, що «магію від релігії відрізняє ставлення людини
до зовнішнього світу та до самої себе. У чаклунстві же міститься уявлення
не про бога, не про моральне вірування, а про те, що людина є вищою
силою, що вона одна володіє силами природи, керуючи ними» [2, 89].
Подібної позиції дотримувався і Дж. Фрезер, який був переконаний,
що магія є протилежною релігії. Аргументом для цього твердження є той
факт, що магія заснована на вірі людини у свою здатність управляти
явищами природи. Релігія ж, на його погляд, заснована на вірі людини у
всемогутність надприродних сил.
Аналізуючи природу чаклунства, Дж. Фрезер зазначає, що воно є
наслідком помилки мислення, тобто нерозвиненості інтелекту людини. На
його думку, психологічною основою чаклунства є помилкове застосування
закону асоціацій ідей за схожістю і за суміжністю: зв’язок схожих або
суміжних ідей первісна людина приймала за реальний зв’язок предметів та
явищ. Первісна людина була переконана, що «подібне породжує подібне». На
цій підставі виникло вірування, немовбито, заволодівши чиїмось волоссям або
обрізками нігтів, можна підкорити людину своїй владі за допомогою магічної
дії: волосся або обрізки нігтів прикріплюються до ляльки, яку потім спалюють
або проштрикують. Дж. Ліндсей пригадував, що «ще у ХVІІ ст. Френсіс Бекон
цілком поважно обговорював проблему, чи може меч за допомогою
симпатичної магії зцілити завдану ним рану» [11, 20].
Видатний етнограф, історик культури ХІХ ст. Е. Б. Тайлор теж
дотримувався позиції, згідно з якою основою виникнення і поширення
чаклунства як форми людської культурної діяльності виступають
ретардантні форми людського інтелекту. На його думку, розум дикуна
відтворює стан дитячого розуму. «Дикий тубілець Бразилії, – пише
Е. Б. Тайлор, – готовий вкусити камінь, об який він спотикнувся, або
стрілу, яка його поранила» [14, 130]. Подібні чисельні приклади є
свідченням того, що для магічної свідомості характерні нерозвиненість
культурних форм мислення та перевага емоційних процесів над
раціональними у складі психічної діяльності.
На початку ХХ століття у західноєвропейській соціальногуманітарній думці сформувалася наукова опозиція до подібних
теоретичних поглядів як етноцентричних за своєю суттю.
«Кожна цивілізація має тенденцію до завищення оцінки об’єктивної
спрямованості свого мислення…, – зазначає французький етнограф,
антрополог і соціолог К. Леві-Строс, – і що різниця між магією і наукою
полягає лише в тому, що одна з них постулює загальний і повний
детермінізм, тоді як інша діє, розрізнюючи рівні, і тільки деякі з них
допускають форми детермінізму, непорушні, як уважається, для інших
рівнів» [10, 122].
Віру у прямий магічний вплив людини на природний об’єкт (або
групу природних об’єктів) французький етнолог Л. Леві-Брюль виводить із
почуття партиципації (співпричетності людини до природи), особливо
притаманного первісній свідомості. У колективних уявленнях первісного
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мислення предмети, істоти, явища непередбачуваним чином виступають
одночасно і самими собою, і чимось іншим. Так, «трумаї (плем’я північної
Бразилії) говорять, що вони – водяні тварини, а бороро (сусіднє плем’я)
хвастаються, що вони – червоні арара (папуги)» [9, 63]. Таке мислення Л.
Леві-Брюль характеризує як пралогічне, тобто таке, яке у багатьох
випадках виявляє одночасно і непроникність відносно досвіду, і
нечуттєвість до суперечностей.
У тому, що людина від початку є істотою містичною, переконаний і
М. Еліаде. Сучасна людина, на його думку, походить від Нomo Religiosus, і
«хоче вона того чи ні, вона – його творіння, вона створена завдяки
ситуаціям, які приймали для себе її предки» [19, 126].
У процесі аналізу практик ініціації в архаїчних суспільствах М.
Еліаде доходить висновку про те, що їх основною причиною була
незадоволеність людини своїм природним єством. Людина у первісному
суціумі не вважала себе «завершеною», допоки знаходилася на «даному»
їй природному рівні існування: щоб стати людиною у повному сенсі слова,
вона повинна була вмерти у цьому першому (природньому) житті і
відродитися в іншому житті вищого рівня, релігійному й цивілізованому.
Іншими словами, первісна людина поміщала свій ідеал людини в площину
надлюдського. В її розумінні «повністю стають людиною лише тоді, коли
перевершують і в певному сенсі скасовують «природне» людське
існування» [19, 116–117].
Різноманітний етнографічний матеріал, насичений яскравими
прикладами різноманітних практик ініціацій, підтверджує цю позицію
румунського дослідника. Відомий американський антрополог Д. Гілмор
описує безліч надзвичайно безжалісних і кривавих звичаїв, спрямованих на
те, щоб перетворити хлопчиків на справжніх чоловіків, орієнтуючись на
усталені культурні зразки. При цьому дослідник робить висновок про те,
що жіночність найчастіше виступає як біологічна якість, яка
підкреслюється і посилюється за допомогою засобів культури, а
чоловічість – це «критична межа, яку треба пройти внаслідок жорстоких
випробувань» [3, 20]. Наприклад, чоловічі ініціації у племен Нової Гвінеї
супроводжуються кровопусканням з носа: в ніздрі хлопчика засовують
гострі скалки з бамбука доти, поки сильно не потече кров. При цьому
ініціянт повинен показати стійкість духу і з презирством ставитися до
процедури. Д. Гілмор говорить, що самі тубільці про цей ритуал говорять:
«Кров його матері вимивається» [3, 167], тобто відбувається повне
очищення від материнського (природного) і перехід в іншу (вищу)
соціокультурну якість.
Чаклунство як рід діяльності завжди існувало як у жіночому, так і
чоловічому варіантах. Сучасні ідеї гендерної теорії дозволяють
диференціювати їхню специфіку.
Усі форми жіночої магії, як уважає М. Еліаде, пов’язані з архаїчними
уявленнями про жіночу стать як про уособлення істотної природної сили,
що породжує, вигодовує і примножує все живе. Спираючись на широкі
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знання в галузі етнографії, теології, історії релігій, румунський дослідник
робить висновок про те, що «жінка містично уподібнюється Землі;
виношування дитини представляється як варіація на людському рівні
плодючості землі» [19, 92].
А. Голан дотримується такої самої позиції і вважає цілком
вірогідним, що існували часи, коли чоловіки не здогадувалися про свою
роль у дітонародженні і бачили, що тільки у жінок є чудесна здатність
давати життя. Немає нічого дивного у тому, що до цієї здатності в
архаїчних суспільствах ставилися з острахом, а жінок уважали богинями.
Свідченням цього страху, на думку А. Голана, є жіночі фігурки епохи
неоліту, які майже завжди не мали обличчя, тому що зображали
«надприродну могутню істоту, погляду якої боялися» [5, 165].
Цей комплекс уявлень сформував бачення жінки як такої, яка є
ближчою до природи, ніж чоловік, і наділеною потаємним знанням. Ось
чому вона вважалася здатною перевтілюватися у тварину і перетворювати
інших людей у тварин, насилати на людей і свійську худобу хвороби,
викликати грозу і спрямовувати блискавку на людей і тварин. Жіноча магія
розповсюджувалась на сферу сексуальності, шлюбно-сімейних відносин,
широко застосовувалась у землеробських культах. За жінкою визнавалась
більша здатність до містики, тому у всіх етнічних системах вона
виконувала ритуальні дії інтимного характеру: лікування шляхом вигнання
духів, замовляння, любовні привороти, попередження, а також виконання
акушерських послуг.
Точка зору на жінку як істоту нечисту, яка склалася ще в межах
первісної культури, послужила вагомим аргументом на користь формування
мізогіністської ідеології в епоху Середньовіччя. Саме жінка в цей період була
типовим суб’єктом релігійних гонінь, особливо немолода, бездітна або вдова,
самотня й позбавлена засобів до існування, або, навпаки, доволі спроможна
господарка; або ж молода і вродлива, що викликала заздрість (та жадання)
тілесною красою; часто представниця чужого етносу – циганка, єврейка, тобто
нібито «подвійна інша», іншими словами, жінка, що за якоюсь соціальною,
шлюбною, майновою, расовою ознакою випадала з типів традиційного
способу життя. Близько шести мільйонів жінок загалом було спалено за
звинуваченням у відьомстві [13, 409].
Німецькі соціологи Р. Хайнзон, О. Штайгер і Т. Носнан
стверджують, що джерело середньовічної «демонічної міфологізації»
жіночого тіла було в масовій сексуальній депривованості населення: у
відьомських процесах інтенсивно експлуатувалися еротичні симуляції,
зокрема оголення жіночого тіла, виставлення його напоказ під час тортур і
покарань [13, 21].
Свідчення щодо поширення чоловічих форм чаклунства містяться у
відомій середньовічній книзі «Молот відьом», написаній інквізиторами
Генріхом Інститорісом та Яковом Шпренгером. Цікаво, що всі чоловічі
чаклунські дії, описані у цьому фоліанті, були сфокусовані лише на
основній чоловічій проблемі, детальний аналіз якої дають сучасні
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психологи. Американська дослідниця в галузі соціальної психології Ш.
Берн переконана, що «чоловіки конструюють поняття про чоловічість
навколо влади і положення у суспільстві» [1, 188]. Один з компонентів
чоловічої ролі – це норма успішності/статусу – означає, що цінність
чоловіка визначається його майстерністю і вправністю у тих видах
діяльності, які маркуються конкретним суспільством як найважливіші і посправжньому чоловічі. Якщо чоловіки не здатні жити відповідно до цієї
норми, виникає психологічне явище, яке мовою психології маркується як
«чоловічий гендерно-рольовий стрес». На цьому тлі виникають різні
компенсаторні явища, у тому числі і звернення до магії як способу впливу
на ситуацію з метою кардинально змінити її на свою користь.
Символом мужності майже у всіх культурах завжди був образ воїна –
могутнього, надійного, вправного у мистецтві володіння різними видами
зброї. В епоху Середньовіччя військова справа була ще й однією з
найбільш шанованих. Автори «Молота відьом» описують такі види
чоловічих чаклунських практик, як стрільбу з лука по зображеннях
Христа з метою «принести чорту пошану і віддати йому на службу тіло й
душу» [18, 266] для того, щоб отримати від демонів тверду руку і точний
приціл, тобто досягти майстерності у стрільбі. Крім того, вони згадують
розповсюджену практику замовляння зброї, щоб вороги нею не могли
спричинити поранень, та маніпуляції з розп’яттям, позаяк уважалося, що
понівечена частина тіла Христа на його зображенні забезпечить захист цієї
частини тіла воїна від поранень.
Поширення магічних практик у сучасному суспільстві теж можна
пов’язати з такими факторами, як нерозвиненість інтелекту і культурних
форм мислення, кризами особистості, ілюзорними намаганнями людей
знайти пояснення діючим у суспільстві стихійним соціальним силам й
отримати над ними владу і контроль.
Моду на чаклунство можна також розглядати і як результат
усвідомленого пошуку нової ідентичності, вибудовування нового стилю,
форму гри. Джерелом цього стилю стає романтизований та ідеалізований
образ іншої цивілізації або культури («культурний міф», або «культурна
утопія»). Багато інформації з приводу розповсюдження магічних практик за
сучасних умов містіть сайт «Магія і містика України», сайт «Енціклопедія
релігій світу», заповнений переважно інформацією з різноманітних форм
чаклунства, сатанізма, відовства тощо. Саме екзотична атрибутика надає
привабливості цій інформації, особливо для молоді, тому що дає можливість
«уявити щось інше, представити щось більш красиве й піднесене або більш
небезпечне, ніж звичайне життя» [17, 25].
Отже, тема чаклунства як об’єкта наукових досліджень, що «колись
уважалася другорядною і навіть несерйозною, за останні 15 років посіла
чільне місце у світовій соціально-гуманітарній науці» [4, 132]. Це
пов’язано з усвідомленням науковою спільнотою того факту, що магія – це
складний соціокультурний феномен, який виник ще в первісному
суспільстві, але постійно відроджується в різних своїх формах на всіх
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етапах розвитку людської цивілізації.
приховується в сутності самої людини.

І

загадка

цього

феномена
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РЕЗЮМЕ
Л. А. Бут. Магия как объект познания и категория современной
науки: колдовство как исторически повторяющийся способ преодоления
экзистенциальной неудовлетворенности.
В статье доказано, что магия является объектом исследования во
многих сферах современного научного знания: этнологии, антропологии,
культурологии, религиеведении, социологии, истории и психологии религии,
психопатологии и т.д. Но лишь философская антропология
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рассматривает магию как способ преодоления
неудовлетворенности.
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SUMMARY
L. A. But. Magic as an Object of Knowledge and Category of Modern
Science: Magic as a Way to Overcome the Historically Recurring Existential
Dissatisfaction.
In the article it is proved that the magic is object of research in many
spheres of modern scientific knowledge: ethnology, anthropology, the theory of
culture, the theory of religion, history and psychology of religion,
psychopathology etc. But only philosophical anthropology considers magic as a
way of overcoming the existential dissatisfaction.
Key words: dissatisfaction, the existential dissatisfaction, the means of
overcoming the existential dissatisfaction, the magic.
УДК 23/28:281.9:273.1
Ю. В. Брюховецька
Сумський державний педагогічний
університет ім. А. С. Макаренка

ФОРМУВАННЯ ДОГМАТІВ ОРТОДОКСАЛЬНОГО
ХРИСТИЯНСТВА У КОНТЕКСТІ ГНОСТИЧНИХ ВПЛИВІВ
У статті розглянуто феномен гностицизму як форми філософського
осмислення християнства. Досліджено та проаналізовано вплив течій і напрямів
гностицизму на формування християнської канонічної традиції. Викладено основи
гностичних віровчень ранньохристиянського періоду, відображено погляди їх основних
представників.
Ключові слова: християнство, канон, догмат, ортодоксія, гносиз, гностицизм.

З початком 90-х років XX ст. український православний світ вступає
в аксіологічну епоху, що пов’язано з процесом переосмислення початкових
критеріїв релігії. Система атеїстичного виховання в Радянській Україні не
дала тих результатів, яких від неї очікували. Цінності революційноатеїстичного та нігілістичного світогляду виявилися безсилими перед
давніми духовними переконаннями та культурною традицією нашого
народу, що обумовило посилення впливу релігії на розвиток духовності
українського суспільства та надало гостроти питанню дослідження
релігійних пошуків людини, аргументації її релігієвибору. Необхідність у
дослідженні культу та догматичної традиції християнства можна впевнено
пов’язувати з антропологізацією духовного життя сучасного суспільства,
адже всебічне та ґрунтовне вивчення людини передбачає глибокий аналіз
фактів її релігігійних пошуків, перетворення цих пошуків у глобальну
наукову проблему, незалежно від ступеня їх раціональності чи
ірраціональності, фантастичності чи реалістичності.
179

Філософія науки: традиції та інновації, 2010, №1(2)

Більшість наших сучасників саме в релігії шукають відповідь на
фундаментальні питання людинознавства: що є людина, у чому сенс її
життя, у чому причина її страждань тощо. Людинознавство християнської
релігії, яка нині становить найважливіший компонент духовного життя
майже двох мільярдів людей, гуманістичні цінності і персоналістична
спрямованість якої багато в чому визначили зміст духовної культури
Європи та Америки, є варіантом відповіді на ці питання.
Формуючись в античному суспільстві, християнство сприйняло
індивідуалістичну, особистісну спрямованість цього суспільства, яке вже
втратило традиційний общинний устрій, перетворившись на атомізовану
сукупність індивідів, що мала протистояти цілому: офіційному суспільству в
особі Римської імперії. Переключивши увагу людини із суспільно-політичної
діяльності на релігію і мораль, направивши її активність зі сфери зовнішніх
відносин на перетворення власного духовного світу, християнство в особі
Ісуса Христа втілило образ мученика, поширивши на цей образ увесь трагізм
існування людства, яке в ім’я порятунку та майбутнього блаженства
прирекло на ганебну страту на хресті власного Бога. Все це породжує не
тільки академічний, але й життєво-практичний інтерес до вивчення
християнств, зокрема до його ортодоксальних положень, як віддзеркалень
генези загальнолюдських уявлень про гуманізм, мораль, людську природу,
сутність та надприродне. Пильна увага, яку завжди приділяли християнським
канонічним істинам як ідеологи самого християнства, так і їх численні
опоненти, визначається роллю та місцем ортодоксальних догматів у системі
християнської релігії, фундаментальною віссю обертання якої є
антропоцентризм, успадкований від греко-римської культурної традиції, що
поєднується в християнстві з теоцентризмом.
Досліджувана тема актуальна і за своїми хронологічними
параметрами: перші століття християнства – епоха формування його
культу – завжди викликали до себе посилену увагу. Жоден інший період в
історії християнства не вивчався так ретельно. Науковий аналіз витоків та
формування християнської культової традиції дозволяє дати їй історичне
пояснення, тобто встановити, як виникла та складалася система догматів
християнського віровчення, яке з початком свого становлення перебувало
в жорсткій конкурентній боротьбі з іранським мітраїзмом та нещадно
роздроблювалося на течії під впливом комплексу гностичних світоглядів.
Обрядово-культову сторону християнства у деяких працях
висвітлили вітчизняні науковці В. Бондаренко, С. Головащенко,
В. Даркевич, С. Зінченко, Г. Кулагіна, І. Мозговий, В. Пащенко,
Н. Столокос, Є. Чальцева та ін. Цікавими є праці російських дослідників
Д. Алексеєва, В. Алімова, І. Ісаєва, С. Льозова, Є. Родіна. Так, у статті
«Античне християнство та гностицизм» Д. Алексеєва, автор проаналізував
християнську протолітературу, розглянув християнсько-гностичну та іудохристиянську парадигми, охарактеризував канонічні та апокрифічні
євангелія, у тому числі опубліковані тексти з «бібліотеки Наг Хамаді». У
Стаття В. Алімова «Вплив гностиків на християнську літургіку»
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обгрунтовано роль розвиненої системи гностичних літургічних
богослужінь та їх вплив на становлення християнської літургіки. У статті І.
Ісаєва «Декларація правового нігілізма: гностичний міф» висвітлено
політичний простір гностицизму, його виникнення, догми, течії та рухи. У
статті «Історія та герменевтика у вивченні Нового заповіту» С. Льозова
обґрунтовано тезу про «не походження християнства від іудаїзму» та
розкрито сутність іудейсько-гностичного протистояння. Є. Родін у статті
«Гностичний етос в аскетичному напрямі» розглядає сутність світоглядної
парадигми, що розкриває морально-практичну своєрідність гностичної
традиції. Але містичний бік гностичного впливу на християнство ще
недостатньо досліджений.
Наша цікавість до гностицизму обумовлюється тим впливом, який
гностицизм справляв на формування християнської догматики та культу в
цілому. Однак у релігієзнавстві ця проблема не була достатньо висвітлена,
що зокрема обумовлює актуальність пошуків у цьому напрямку.
Мета статті – дослідити процес формування християнських
ортодоксальних догматів у контексті впливу гностичних віровчень.
У питанні про історичне походження гностичного світосприйняття
існує загальноприйнята точка зору. Руйнування полісних структур,
етнокультурних цілісностей, яке відбувалося в епоху еллінізму і
супроводжувалося появою надтехнічних тенденцій (монархія Олександра
Македонського, Римська імперія), обумовило цілий ряд наслідків у
свідомості того часу. Переживання свого існування як бездомності,
занедбаності характерно не тільки для пізнього іудаїзму, але й для всього
Середземноморського Сходу періоду після македонських зовоювань,
есхатологічні настрої, релігійний і культурний синкретизм, в якому
самовизначається антична свідомість, втома від традиції – ось сукупність
найбільш значних факторів, які створили умови для виникнення та
популяризації гностицизму. Щодо безпосередніх історико-культурних
передумов, то їх інтерпретація дотепер є предметом дискусій у наукових
колах, що породжували безліч суперечливих теорій, які проходили
трансформацію лише під впливом наукової критики. Гностицизм виводили
і з еллінізації християнства, і з греко-східного симбіозу пізнього еллінізму,
і з синтезу іудаїзму, зороастризму і грецької філософії. Однак більшість
сучасних дослідників уважають, що гностицизм сформувався переважно
на іудейському грунті, увібравши середньоземноморський синкретизм.
Ця точка зору підтверджується такими обставинами. У епоху
Селевкідів і на зорі Римської імперії іудаїзм дедалі більше переймається
есхатологією та апокаліптичними ідеями. Це дуалістичне сприйняття
викликало запеклість боротьби полестинських повстанців з римськими
військами і мало відображення у світовідчутті. На перетині філософії і
релігії у І–ІІІ ст. виникали течії гностицизму (з грец. «пізнання»).
Гностицизм наслідує це світовідчуття, вносячи в нього тільки одну зміну –
песимізм щодо зовнішніх, недуховних способів покарання зла, подібних до
збройної боротьби. Далі гностики зберігають старозаповітне розуміння
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гріха стосовно шлюбної зради. Тема «блудниці» в Симона Мага,
онтологічна сварка між «Матір’ю світу» та «Батьком світу» в «Книзі
вісника Баруха», зрада Софії своєму парному еону цілком відповідає
старозаповітній парадигмі.
Саме увага до Старого Заповіту пов’язує гнозис з іудейським
віровченням. Одкровення гностичних учителів (Василіда, Валентина,
Маркіона та ін.) насичені старозаповітними персонажами, сюжетами,
особливо з книги буття, багато з яких переосмислюються. Виникають
своєрідні пародії на Старий Заповіт (Книга таємниць Єноха, Апокаліпсис
Баруха, Таємна Книга богомілів та ін.). Нарешті, гностичні секти спочатку
виникали в Палестині, звідки поширювалися по великих міських центрах (до
Олександрії, Рима і міст у Малій Азії). Елліністичний вплив на гностичні
вчення став помітним, починаючи з ІІ століття, коли слідом за Маркіоном
гностичні віровчителі починають користуватися досвідом елліністичної
філологічної критики, стоїчних алегоричних тлумачень і платонпіфагорійською метафізикою [1, 24]. Споріднений гностицизму дух помітний
у піфагорійців Евдора, Нуменія. Тому по’єднання іудеогностицизма і
еллінської філософської культури виявилося цілком органічним.
Негативне ставлення до Заповіту Мойсея та єврейської догми про
етнічну обраність робить гностицизм космополітичною релігією.
Близькосхідний релігійний синкретизм, що складався ще в часи завоювань
ассірійських царів і посилювався політикою елліністичних государів,
вбирається гностицизмом (особливо це стосується магічного та
алхімічного знання). Більшою мірою виділяються іранський і єгипетський
субстрати цього синкретизму. У І–ІІ ст. н. е. зороастризм був привабливий
для палестинських релігій через дуалізм своєї догматики та ідеї Страшного
Суду, споріднених з гностицизмом та іудаїзмом того часу. Єгипетська
релігія виявилася авторитетною завдяки загальноприйнятій думці про її
давнину. Цікаво, що в перші століття нашої ери на єгипетському грунті
виникає «герметизм» (від імені Гермеса Трисмегіста – автора
«герметичних» творів) як релігійно-філософське вчення.
Таким чином, синкретичний характер гностицизму не викликає
сумнівів, але в цьому і полягає його величезна сила. Гностицизм
вбирав, поглинав та асимілював усе, чим жив у духовному відношенні
Стародавній світ.
Щодо християнства, то надзвичайно на нього вплинули гностичні
уявлення. Оскільки християнство виявилося потужною ідейною течією,
гностичний світогляд намагався залучити новонародженну християнську
традицію до кола своїх уявлень. Для більшості гностиків ІІ-го століття
Христос – парадигматичний Спаситель, дарувач Откровення та ін.
Християнський обряд хрещення, тексти – усе переосмислюється крізь
призму гностичної установки. Маркіона, Василіда та інших гностиків
називають першими богословами, відзначають їх вплив на перетворення
християнства в систему вчень (догматів), вони передали переказ і первісні
християнські книги систематичній обробці. Саме в їхніх школах, які стали
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для майбутніх ортодоксальних поглядів периферійними та єретичними,
відбувалося початкове осмислення християнської традиції. Навіть пізніше
сформована спеціальна церковна термінологія певною мірою запозичена
від гностиків [4, 141–142]. Можна впевнено говорити про вплив
гностичних систем на формування православної тріадології та христології,
оскільки жодних підстав для тринітарного богослов’я та заснованої на
ньому христології не містилося ні в новозаповітних писаннях, ні в
повчаннях ранньохристиянських письменників.
Апостольська традиція не тільки не знає тринітарних навчань, але і
прямо вказує на справжнє джерело їх походження – учнів Симона Мага, які
проголошували вчення про існування трьох богів, зовсім різних,
безначальних, завжди існуючих разом, – учення, що нагадує сучасний
християнський догмат про три іпостасі. Своє ґрунтовне тлумачення тріади
дістали у тринітарному богослов’ї Оригена. Як на одну з ранніх ілюстрацій
гностичних тринітарних спекуляцій можна вказати на такі гностичні
трактати, як «Аллоген», «Триобразна Протеноя», «Книга величі Отця»,
«Походження світу» та інші з «бібліотеки Наг Хамаді» [1, 27–28]. У трактаті
«Походження світу» як тріади виступають три Сини, породжені архонтом, з
іменами Йао, Елоай і Астафайос, а також тріада первонароджений, Ісус
Христос, що сидить від нього праворуч, і Діва Святого Духа, що сидить від
нього ліворуч [9, 322]. Захоплення тріадами – характерна ознака і гностичної
системи Валентина. Валентиніани поділяли елементи Трійці на особистості,
які хоча і вважалися одним цілим, але кожен з них розглядався окремо і мав
власне походження згідно зі своїм поєднанням. Отже, їх єдність тільки
допускалася. У Валентиніан Трійця простежується на всіх рівнях буття як
божественного, так і будденного [8, 130]. Таким чином, роль гностицизму у
формуванні догмата про «Трійцю» безсумнівна [3, 291–295]. Містика
віровчення згодом позначилася на християнському культі, що
теж містифікується.
Метою боротьби із гностичною єрессю можна пояснити і початок
першого етапу формування наукової христології. Так, у середині II-го
століття Маркіон складає свій гностичний канон Святого Письма і це
підштовхує ортодоксальну Церкву до прискореного формування власного
канону. У 190-х роках з’являється так званий «Канон Муратор». Цей канон
склався у Римській Церкві (головному центрі боротьби з гностицизмом) і
включав 4 Євангелія, Дії, 13 послань ап. Павла (без Євр.), 1-го Петра та
Апокаліпсис (ще немає 2-го Петра, Як. і 3-х послань Іоанна). Таким чином
гностичні писання (Євангеліє Фоми, Євангеліє Пилипа, Євангеліє Істини
тощо.) були витіснені у сферу апокрифів [2, 24].
Крім того, результатом цієї боротьби стало створення
антигностичної літератури, побічний ефект цього процесу виявився в
запозиченні церковними письменниками у сфері христології деяких
положень віровчення викладених гностиками. Наприклад, Тертуліан та
Іринеєм прийняли гностичну відмінність Ісуса страждального від Христа
безпристрасного. Так виникло церковне вчення про два єствa [4, 201].
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Іриней не стільки спростовував деякі фундаментальні положення гносису,
скільки намагався переробити їх і прищепити на суто християнський
ґрунт. Іриней у цілому не відкинув гностичну спекуляцію про «дві
природи» в Ісусі Христі, і в цьому можна угледіти вплив гностиків на його
богослов’я, незважаючи на те, що він боровся проти них. Своїм
екзегетичним принципам церковні письменники надавали дуже важливого
значення. Річ у тім, що алегоричний метод тлумачення Святого Письма не
був винаходом гностиків. Це був спільний науковий метод того часу. Цим
методом стоїки тлумачили поеми Гомера. До Старого Заповіту цей метод
тлумачення ще застосовав Філон, який багато зробив як для розвитку
цього методу, так і для його поширення. Можна стверджувати, що
алегоричний метод був необхідний стародавній Церкві і ще довго
зберігався переважно у письменників-аскетів, які всі біблійні події
докладають до духовного життя, а в гомілетичних творах алегоричний
метод відображенний і сьогодні. І сам Іриней під час тлумачення Святого
Письма постiйно користується методом своїх супротивників, яких він так
різко засуджував [6, 99–100].
Насправді вплив гностицизму на ортодоксальну догматику, особливо
на тріадологію, зокрема на христологію був набагато глибший, ніж це
може здатися на перший погляд. З’єднання небесної істоти Христа або
Логосу з Ісусом-людиною становить один із найважливіших моментів і в
гностичній системі Керінфа. Гностики першими почали надавати
властивостям і проявам Божества риси іпостасей, як це зробили апологети
і згодом каппадокійці. Так, ми спостерігаємо уособлення Логосу, як
відмінну від Бого-Отця. Нарешті, тим же гностикам належить теорія про
безкінечний догматичний розвиток християнства. З цією теорією часто
доводиться зустрічатися у процесі інтерпретації християнськими
богословами сенсу багатовікової догматичної еволюції і тих нескінченних
суперечностей, що є на цьому шляху. Навіть догматичне обґрунтування
іконопоклонства в християнстві можна пов’язувати зі специфічним
гностичним розумінням таємниці Боговтілення.
Гностицизм справив сильний вплив на ранньохристиянське
суспільство і в аспекті обрядово-богослужебної практики. У всіх відомих
гностичних сектах існували особливі обряди посвячення, які почасти
нагадували християнські таїнства [2]. Ця подібність аж ніяк не випадкова і
у нас є всі підстави вважати, що не гностики запозичили у християн свої
містерії, а, навпаки, християни-ортодокси багато що перейняли у
гностиків, зокрема хрещення триразовим зануренням. Надзвичайне
ускладнення і сакралізацію простого і нехитрого християнського
богослужіння, інституціалізацію і структурування ієрархічної організації
варто віднести на рахунок гностичного впливу. Гностики розвинули
християнські таїнства, збільшивши їхню кількість, змінивши їх первісний
християнський сенс. Так було введено таїнство миропомазання та деякі
положення євхаристії [2].
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Пряме відношення до розвитку православної христології й антропології
має гностично-мессаліанська доктрина обоження (злиття з Богом). Ця єресь,
заснована на вкрай викривленому розумінні деяких місць Писання, особливо
сильний вплив зробила на пізньовізантійську «схоластику», центральною
парадигмою якої і стало вчення про обоження. Доведене до абсурду відомим
візантійським містиком Григорієм Паламою, це вчення не тільки стало
вихідною точкою у богословських дослідженнях, але і найяскравішою
маніфестацією багатобожжя.
Отже, гностицизм виправдано можна назвати ранньою формою
християнства, чи правильніше його філософського осмислення. Ознаки
гностичних впливів у спрощеному варіанті присутні всюди у христянській
ортодоксії, незважаючи на те, що гностицизм був неодноразово
засуджений батьками церкви і це зафіксовано в численних постановах
церковних соборів. Однак, виходячи з теоцентричної установки свідомості,
християнство сприймало гностичні ідеї полемічно, вкладаючи в них
власний зміст, який ще не має детального аналізу в науковій літературі, і
тому проблема впливу гностицизму на формування християнських
ортодоксальних догматів потребує подальшого вивчення.
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РЕЗЮМЕ
Ю. В. Брюховецкая. Формирование догматов ортодоксального
христианства в контексте гностичных влияний.
В статье рассмотрен феномен гностицизма как формы
философского
осмысления
христианства.
Исследовано
и
проанализировано влияние течений и направлений гностицизма на
формирование христианской канонической традиции. Изложены основы
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гностических вероучений раннехристианского периода, отражены
взгляды их основних представителей.
Ключевые слова: християнство, канон, догмат, ортодоксия, гносиз,
гностицизм.
SUMMARY
Y. V. Brukhovetska. Formation of Christian Orthodox Dogmas in the
Context of Influence of Flows of Gnosticism.
The article claims Gnosticism phenomenon as forms of philosophical
judgement of Christianity and analyses the influence of flows and directions of
Gnosticism on formation of Christian canonical traditions. Bases of dogmas of
Gnosticism of early Christian period are summarized, their main representatives
views are exposed.
Key words: Christianity, canon, dogma, Orthodox, Gnosis, Gnosticism.
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СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ
«БОЖЕСТВЕННОГО» В УСТАНОВЛЕННІ
ПРОТЕСТАНТСЬКОГОВЕКТОРА В
ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНОМУ УСТРОЇ СВІТУ
У статті розглянуто роль і місце категорії «божественного» у протестантській
соціокультурні та етиці. Стверджується, що саме протестантський вектор є основою
політико-економічного устрою у глобальному світі.
Ключові слова: соціокультура, «божественне», протестантизм, етика,
політико-економічний устрій.

У статті ми намагаємося зробити аналіз категорії «божественного», яка
практично малодосліджена в її філософських аспектах, крізь призму
соціально-економічного і політичного розвитку людства. При цьому слід
ураховувати, що на сучасному етапі розвитку філософської думки для
дослідження явищ релігійної культури на змістовному і формальному рівнях
предметно застосовуються з позиції понятійно-концептуальної цілісності різні
підходи: текстуальний, багатофакторний, функціональний, ціннісний тощо.
Категорія «божественного» є не тільки релігійним явищем, але має і
більш широке, філософсько-антропологічне, культурологічне і навіть
соціально-економічне значення. Людство існує в період глобального
релігійно-світоглядного синтезу, якого, як справедливо зауважив
О. Ф. Лосєв, наша епоха «заспрагла більше, ніж будь-яка інша» [5, 188].
Фактично відбувається процес кристалізації нової наукової парадигми, у
площині якої відбувається інтенсивна інтеграція наукових дисциплін,
досліджуються суміжні та граничні галузі людського знання й інші
системи світорозуміння та світовідношення. Відкриття здійснюються, а
сучасні теорії виникають на стиках різних наук, у сферах нових
інтегральних міждисциплінарних досліджень.
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На новому етапі розвитку філософської науки конкретні
соціокультурні дослідження виявляють набагато суттєвішу роль культури,
антропологічного знання, суспільної й індивідуальної свідомості,
підсвідомості і надсвідомості, менталітету, ніж це було зроблено у межах
формаційної парадигми розвитку суспільства [6].
Ми вважаємо, що соціокультура «тримається на суб’єкті та об’єкті,
визначається лише у співвідношенні з позачасовим – чи то ритуалом,
традицією, богом, символом, які не дають змоги зникнути у плині часу
людському досвіду» [8, 157].
Багатовимірно-цілісний світ сьогодні дедалі переконливіше вимагає
конструктивно-змістовного об’єднання потенціалів науки, філософії і релігії у
пошуку нових понятійно-концептуальних цілісностей, які б глибоко й
усебічно врахували досвід Сходу й Заходу за такої «кооперативної
комунікації». Саме така методологія – це сучасний багатофакторний засіб
актуалізації «нового розумного бачення» з метою докорінного переосмислення
наявного знання, традицій філософування, навичок уявлень, утверджуючи
зрештою неухильний розвиток людини та її культури, форм дискусій та
рефлексій. Нелінійна (за своєю природою, характером і змістом)
«кооперативна комунікація» сучасного життя і культури людства – джерело
нового досвіду бачення і володіння своїми і чужими цінностями, а тим самим
багатовимірно-цілісного сприйняття чужого досвіду іншої культури. При
цьому кожний тип філософської та релігійної культур, їх традицій та
світоглядів, зберігаючи свою специфіку, різноаспектно впливають на динаміку
становлення якісно нової цілісності філософських і культурних ідей та
уявлень, образно-інтуїтивного бачення її цілісного предметного поля
взаємовпливів різних типів мислення і менталітетів, філософських
раціональностей та ірраціональностей, містики і релігійної рефлексії тощо,
нетрадиційно використовуючи методологічний потенціал і свідомість
філософської компаративістики – аналогії, паралелі, діалог і полілог [11].
Наприклад, аналіз способів і форм сприйняття «божественного» у
філософсько-релігійних системах Старого Світу (як Сходу, так і Заходу)
засвідчує, що онтологічні компоненти категорії «божественного» як
важливого елементу світобудови висвітлюють закумульовані і певним
чином інтерпретовані тогочасні знання про реально існуючі у Всесвіті
процеси самоорганізації, саморозвитку, упорядкованості, хаотичності, а
також про елементи планомірності та доречності.
Цілісний процес взаємодії філософських культур, коли дається голос
іншому, максимально розширює культурний простір і в новому ракурсі
детермінує властиві їм специфічні смисли. Таке наростання кількості зв’язків
робить філософську культуру стійкою і здатною до засвоєння інновацій.
Один з авторитетних представників сучасної компаративістської
філософії П. Т. Раджу у своїй книзі «Вступ у порівняльну філософію»
(1962 р.) переконливо стверджував: «Філософська компаративістика –
молода наука. Вона не могла виникнути до становлення тісних контактів
між різними традиціями у філософії. Сьогодні Схід і Захід ввійшли в
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контакт один з одним у безпрецедентних масштабах і потребують
глибшого розуміння один одного. Ця потреба є уже не питанням
інтелектуальної зацікавленості, а справою життя» [12, 5].
Проблеми, що виникають у процесі дослідження соціально-економічних
явищ, особливо під час здійснення порівняльного аналізу соціоекономічних
типів господарювання різних країн, спричинені тим, що, на думку Г. Мюрдаля,
«…у соціології рідко наголошується на створенні всеосяжної системи теорій
та концепцій. Це, мабуть, можна пояснити тим, що явища, від яких
абстрагуються під час економічного аналізу, – погляди, правові та інші
інститути, звичаї, життєвий рівень і у широкому значенні слова – культура –
значно важче охопити в систематизованому аналізі, ніж так звані економічні
фактори» [7, 93–95]. Наприклад, у країнах Південної Азії «економічні
фактори» не можна досліджувати ізольовано від навколишньої
соціокультурної дійсності. Тому аналіз причин застійності соціумів країн
Південної Азії Г. Мюрдаль починає з релігії, розуміючи під нею
ритуалізований і стратифіковий комплекс високоемоційних переконань й
оцінок, що санкціонують святе («божественне»), заборони та незмінність
успадкованих суспільних інститутів та порядків, «образ світу», стиль життя,
погляди та звичаї. Релігія діє як величезна соціальна сила [7, 149–150].
Поряд з незалежністю в Південній Азії поширилися «ідеали
модернізації», які стали «офіційним кредо», майже національною
релігією (виділено мною – М. К.) і є однією з головних рис «нового
націоналізму» [7, 114]. Утвердження націоналізму для національної еліти
тут – це засіб подолання струмуючих факторів прогресивного
розвитку [7, 161]. Цей висновок дослідника справедливий для багатьох
країн, що зробили ривок у соціально-економічному розвитку у другій
половині ХХ ст. Яким чином це сталося?
Саме культурний діалог Західної та Східної цивілізацій дозволив
Сходу користуватися як прикладом успішного економічного розвитку
продуктом Заходу – буржуазним промисловим капіталізмом з його
раціональною організацією вільної праці. Провідником ідей, у тому числі і
релігійних, що викликали появу нового типу соціально-економічного і
політичного життя, стала буржуазія. У культурно-історичному аспекті для
нас важливим є, як писав М. Вебер, «виникнення західної буржуазії у всій
багатоманітності, явище, яке, справді, знаходиться у тісному зв’язку з
виникненням капіталістичної організації труда, але не може вважатися
повністю ідентичному йому» [2, 53]. Відзначимо, що раціональність
західного капіталістичного способу виробництва ґрунтується «на
своєрідності західної науки, насамперед природничих наук з їх
раціональним
математичним
обґрунтуванням
і
точними
експериментальними методами» [2, 53].
У всіх культурах існували найрізноманітніші раціоналізації у різних
життєвих сферах. Характерним для їх культурно-історичного розвитку є
те, які культурні сфери раціоналізуються і в яком напрямку. Тому суть
питання зводиться до того, щоб визначити своєрідність сучасного
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західного раціоналізму. Тут необхідно враховувати, що економічний
раціоналізм залежить не тільки від раціональної техніки і раціонального
права, а й від здатності і готовності суб’єктів до певних видів практичнораціональної життєвої поведінки. Там, де певні психологічні фактори
слугують перепоною для цього, розвиток господарсько-раціонального типу
поведінки зіштовхується із суттєвою внутрішньою суперечністю, оскільки
раніше основними елементами, що формували спосіб світовідношення і
поведінки, були «магічні та релігійні ідеї та етичні уявлення про обов’язок,
що корінилися в них» [2, 55].
На сучасному етапі розвитку людства роль релігійного
світосприйняття і світовідношення в господарському розвитку західних
країн та країн Сходу не можна недооцінювати. Безумовно, навіть для
противників М. Вебера залишається те, чи релігія справді глибоко
вплинула і впливає на соціально-економічний розвиток будь-якого
суспільства. На думку М. Вебера, «мова тут йде про вплив саме тих
прошарків, які були «культуртрегерами» в кожній з досліджуваних
країн» [2, 58]. Крім того, життєва поведінка «культуртрегерів» може бути
зрозуміла, якщо її зіставити з даними етнографії та фольклору, але це
потребує окремого дослідження з боку соціології релігії. Тому у межах цієї
статті ми можемо лише виявити ті риси різних релігій, які можна
порівняти з релігіями західних культур.
Ми повинні усвідомити, яку «роль у якісному формуванні і
кількісній експансії «капіталістичного духу» і які конкретні сторони
культури, що склалася на капіталістичній основі, приводять до цього
релігійного впливу» [2, 106].
На відміну від формаційної теорії, яка стверджує, що розвиток
суспільства є зміною однієї суспільно-економічної формації іншою, більш
прогресивною, ми повинні виходити з постулату, що на Землі «під
впливом середовища проживання виникли зародки різних культур,
особливості кожної з яких обумовлювалися діяльністю, що була
продиктована
специфікою
середовища
проживання
кожного
народу» [1, 51–52]. Культури не тільки розвивалися самостійно, але й
взаємодіяли між собою, конфліктуючи та взаємозбагачуючись, і саме ці
процеси становлять сутність всесвітньо-історичного розвитку.
Під самостійним розвитком культур ми розуміємо ті зміни, що
відбуваються під впливом діяльності народу, що з часом змінюється. У
свою чергу, зміна практичної діяльності народу означає зміну керуючих
параметрів системи, що може приводити до зміни фазового портрета
(зникнення одних аттракторів та появи інших). В цьому сенсі розвиток
капіталістичної культури в надрах феодальної є гетерогенний, повільний,
украй хворобливий процес, що охоплює, як правило, не все суспільство, а
лише частину, призводить до конфлікту всередині суспільства аж до
громадянських війн та революцій, у результаті чого одна частина
суспільства силоміць нав’язує іншій частині свою культуру. Це можна
спостерігати на прикладі Франції, де культура народу ставала
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капіталістичною не в результаті поступової та поголовної еволюції
населення, а шляхом виникнення і подальшого збільшення частини
населення, що називалася гугенотами та сповідувала кальвінізм. Як
зауважив Л. А. Асланов, «боротьба двох культур – традиційної феодальної
та гугенотської (схожої з північноморською) – була кривавою» [1, 52].
Доцільно коротко звернутися до виникнення протестантського
способу розуміння «божественного».
Можна стверджувати, що вже вчення давніх європейських філософів
про ідеальний, досконалий світ як про паттерн (зразок) світобудови
окреслило такий напрямок подальшої роботи мислі європейської людини,
«завдяки якому виникла традиція формувати (конструювати) ідеальні
об’єкти теорії, які, будучи інтерпретовані на дослідницькому матеріалі, не
лише виводять за межі того, що дано відчуттю, але й дозволяють
створювати нові реальності» [10, 100–101].
І вже в епоху Відродження (до Ж. Кальвіна, М. Лютера і У. Цвінглі)
деякі італійські філософи розуміли капіталізм як тотальний порядок
світобудови ще задовго до того, як він став систематизованою економікою.
У 1440 році Микола Кузанський, наприклад, стверджував, що людська
воля і розум є засобами, за допомогою яких Бог створює цінність
створених Ним речей. Людські побажання – це божественний спосіб
організації світу як системи вартостей, на відміну від просто субстанцій,
які самі по собі ніщо. Таким чином, Микола Кузанський передбачив
саморегулюючий ринок у вигляді космологічного процесу. Через людські
побажання Всесвіт був отоварений до того, як товар став універсальним.
Концепція людини, що наділена безкінечними можливостями
самореалізації через привласнення різноманіття природи, пройшла через
множинність реінкарнацій – від філософських форм Гердера та Маркса до
грубої свідомості буржуазного суспільства споживання.
Основоположники реформаторського руху в Європі – М. Лютер,
Ж. Кальвін, У. Цвінглі та інші – надихали своїми ідеями протестантські
відносини до господарської і трудової діяльності. Протестантські догмати
про «передвизначеність до спасіння», про працю як «визнання Боже»,
проповідь «мирського аскетизму», ощадливість, тверезість, чесність у
веденні бізнесу та інші етичні принципи реально сприяли формуванню
духу капіталізму – прагненню до успіху, раціональності, підприємливості.
Чесна, всепоглинаюча праця у своїй професії стала релігійним обов’язком
для кожного віруючого, службою Божою «в миру». Праця за покликанням
є втіленням релігії в «поцейбічній» прихильності, є даром Божим. Таке
ставлення до праці, до речі, характерно і для російських старовірів, для
яких справа – це місія людини на землі, окреслена Богом, «божественне
покликання». Про багатство старовіри говорили, що «Бог дав його у
користування і потребує за нього звіту» [9, 188].
Допустимість радості від суто естетичної насолоди у протестантизмі
завжди має таку особливість: вона не повинна нічого коштувати. Людина
керує лише благами, що вручені їй «божественним», милістю Божою: вона
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має, як лукавий раб у Біблії, прозвітувати за кожну копійку, а
заощадливість є обов’язком та необхідною умовою прогресу, яка набуває
оболонки у формулі: «Час – це гроші». Ця формула проявляється в
ефірізації – тенденції до постійної економії часу, а також в прецианізаії –
тенденції до дотримання дедалі більшої точності. Сьогодні прискорення
темпів життя проявляється у широкому спектрі ментального «оснащення»
новітніх технічних розробок у цій сфері [4, 123].
Ми вважаємо, що саме така специфічність західного протестантського
типу філософування і світосприйняття становила основу бурхливого
економічного зростання країн Заходу. У свою чергу, на думку Г. Мюрдаля,
причиною повільного економічного розвитку, наприклад, Індії після
отримання незалежності у 1947 році була якраз культура народу.
Унаслідок діалогу соціокультур Заходу і Сходу ці ідеї були
сприйнятті деякими прошарками суспільства і нав’язані іншій частині
соціуму. Саме у сприйнятті протестантської етики, наприклад Дж. Неру та
Махатма Ганді, вбачали шлях до економічного зростання.
Проблемою взаємодії якраз стала відмінність у розумінні
«божественного» як основи етики кожної культури між протестантською
соціокультурою та соціокультурами Сходу.
Проте саме імплементування певних ідей протестантської культури ,
з одного боку, дозволило розвинути економіки країн (Таїланду, Гонконгу,
Південної Кореї, Японії тощо), а з другого боку – збагатило культуру цих
країн протестантським розумінням категорії «божественного».
Ми вважаємо, що саме специфічність західного типу філософування
і західного світосприйняття становила основу соціально-економічного
зростання західних країн, а сприйняття протестантського вектора
економічної культури іншими соціокультурами дозволило низці країн
досягти економічного зростання.
Крім того, здатність релігії виховувати у віруючих шанобливе
ставлення до усталених норм поведінки у соціумі як до продукту
Божественного промислу, а не суспільного розвитку, вказує на дуже
важливу функцію релігії – легітимізуючу [3, 360]. Без легітимації
«божественним» жодна соціально-економічна модель не укріпилась у
політичній конструкції глобального світу.
Таким чином, коло початків існуючого зараз в глобальному світі
образу «економічної людини», яка орудує на біржі, ринку, в бізнесі взагалі,
стоїть пуританський аскетизм. Саме він як соціокультурна модель, що
напряму
пов’язана
з
протестантським
розумінням
категорії
«божественного» і відповідною культурно-економічною концепцією, є
стрижнем, на якому будується успішна економічна модель у сучасному
світі, а легітимізуюча функція релігії, як зв’язок з «божественним»,
зміцнює цю глобальну політико-економічну систему.
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РЕЗЮМЕ
Н.
А.
Клочко.
Социокультурное
значение
категории
«божественного» в установлении протестантского вектора в политикоэкономическом устройстве мира.
В статье рассмотрена роль и место категории «божественного» в
протестантской социокультуре и этике. Утверждается, что именно
протестантский вектор является основой политико-экономического
устройства в глобальном мире.
Ключевые слова: социокультура, «божественное», протестантизм,
этика, политико-экономическое устройство.
SUMMARY
M. O. Klochko. The socialture mining of divine category in protestant
vector foundation in political-economy world system.
The role and place of “divine” category in protestant socialculture and
ethic is examined. The protestant vector is a fundament of political-economy
system in global world.
Key words: socialculture, “divine”, Protestantism, ethic, politicaleconomy system.
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СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИЧНОСТИ:
ДИАЛЕКТИКО-МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
В статье сделан социально-философский анализ проблемы личности,
структуры социально-философского аспекта личности и отделения этого понятия от
его аналогов в других науках. Рассмотрены система «человек–индивид–личность»,
потребности, интересы, деятельность, жизненная позиция личности. Обоснована
потенциальная возможность использования диалектико-материалистического
подхода в современной методологической системе.
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Историко-философский взгляд на проблему личности в развитии
человечества свидетельствует о том, что личность всегда, во все времена и
во все эпохи имела место быть в обществе, формировалась в обществе и
имела в нем определенную судьбу. Многие личности навеки остались в
исторической памяти человечества. Данная проблема актуализируется тем,
что социальная практика современной эпохи особо формирует личность и
требует научного анализа проблемы личности в наши времена. Это
обусловлено особенностями нашей эпохи – трансформацией человечества
в новый информационный базис своего существования – в
информационное общество, именуемое мировыми социологами как
«творческое общество», «научное общество», «общество знания»,
«общество возможностей» и т. п. Мировоззрение современной личности
формируется в уникальных исторических условиях – на основе
беспрецедентного развития научно-технического прогресса, выхода
широких народных масс на арену сознательного исторического творчества,
усиления массового движения за выживание человечества, решения
глобальных проблем современности.
Цель нашего исследования – изучить структуру социальнофилософского
аспекта
проблемы
личности
и
тем
самым
отдифференцировать ее от этой же проблемы в других науках. Задача
работы – в общих чертах обозначить потенциальную возможность
использования диалектико-материалистического подхода к изучению
личности в современной социальной философии и методологии науки.
Проблема личности является объектом разных наук. Социальнофилософская концепция личности рассматривает ее как составную часть
проблемы человека. Поэтому, прежде чем исследовать проблему личности,
было бы методологически правильным рассмотреть проблему человека в
целом. К тому же в диалектико-материалистической методологии
исследования прямо сказано, что любой анализ было бы целесообразнее
начинать с того, как данное явление возникло, какие этапы в своем
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развитии прошло, какие черты приобрело, какие противоречия
обнаружило и чем оно стало теперь.
В современной мировой философии и социологии проблема
человека является одной из актуальных проблем научного анализа. В ряде
стран
созданы
специальные
научно-исследовательские
центры,
занимающиеся комплексными исследованиями проблемы человека в
общественном развитии. В философии сформировано новое направление
исследования – философская антропология. Актуальность данной
проблематики не вызывает сомнения. Специфика философского аспекта
проблемы человека заключается в осмыслении природы, бытия, сущности
и огромных духовных ресурсов человека в эволюции человечества. В связи
с этим социально-философский формат исследования проблемы личности
предполагает изучение прежде всего триады «человек–индивид–
личность», проблемы потребностей и интересов, социальных норм,
жизненной позиции человека и ее деятельности в обществе, вопросов
воспитания и др. [5, 306].
Прежде всего отметим, что человек является объектом многих наук –
от биологии до психологии. Философия же изучает то сущностное, что
характерно для человека как социального существа. Отличительный
потенциал человека в биосоциальной среде огромный и связан с многими
факторами (например, деятельностью и др.).
История развития общества дает нам огромный материал относительно
феномена сущностных характеристик человека. Интересным для науки
моментом является тот факт, что, рождаясь, все люди попадают и включаются
в уже существующую (иногда одну и ту же) систему социальных отношений,
однако становятся непохожими по своему человеческому проявлению в
социуме, формируются в обществе по диаметрально противоположному
социально-культурному и морально-нравственному вектору. Исследуя эту
проблему, ряд советских ученых еще в 70-е годы видели причинный фактор в
генетических отношениях человека, в его наклонностях, талантах, особых
способностях и т. п. [4, 79]. Разная биологическая «матрица», как писал
А. М. Ковалев, естественно, по-разному будет консонировать или
диссонировать в одной и той же социальной системе. Однако, отмечал он,
нормы социальной адаптации человека к обществу требуют от каждого его
члена такого поведения, действий, взглядов, которые он считает наиболее
целесообразными, которые в большей мере отвечают функционированию
этого общества [4, 80]. Однако в жизни имеет место разительное
несоответствие действий отдельных членов общества, их дезадаптивность к
социальным нормам [4, 81].
Разумеется, было бы абсурдом считать, что преступление – это
исключительно биологическая детерминанта, биологическая программа для
нарушителей норм общественной жизни. Тем не менее у физиологов есть
данные о том, что определенные биологические, психофизиологические
особенности конкретно взятого индивида могут быть стимуляторами его
преступных действий. В связи с этим в науке на передний план выдвинулась в
194

Філософія науки: традиції та інновації, 2010, №1(2)

свое время проблема биосоциального в человеке. Анализируя эту
общенаучную проблему, социальные философы все же пришли к выводу о
том, что биологическое и социальное при всех их взаимозависимостях – это
разные формы существования. При этом, как утверждал Э. Фромм, в каждой
из этих форм действуют своеобразные, специфические, имманентные
соответственно закономерности, однако неоспоримым фактом есть то, что
культурологическое доминирует над биологическим. В противном случае,
если бы «культурное» было бы выведено из системы «биологическое–
социальное», то мы бы сейчас не только не говорили, но и не констатировали
бы прогресс биосоциального вектора в живой материи и появления
впоследствии философской антропологии. Поэтому социально-философский
взгляд на проблему заключается в том, что в социуме человек предстает не как
биологическая, а как социальная сущность и его место в обществе
определяется не природными данными, а собственными социальнокультурными наработками.
В истории социологии и социальной философии имели место
всевозможные концепции социал-дарвинизма и вообще разного рода
биологизма. В начале XX века под влиянием достижений биологии возникает
социальный дарвинизм, который ориентируется на внешние аналогии между
организмом и обществом, используя законы биологии. Социальный
дарвинизм объединяет биологические теории конца XIX – начала XX века,
основывающиеся на сведении законов развития общества к биологическим
закономерностям естественного отбора. В них утверждается, что основой
социальной структуры являются естественные способности человека. Идеи
Ч. Дарвина о зачатках общественного инстинкта у животных, об
эволюционной полезности морального поведения и альтруизма послужили
основой другого либерального течения в рамках социального дарвинизма –
эволюционной этики. Социальный дарвинизм – явление многоплановое и
разнородное. Оно нашло распространение в антропологии, психологии,
политологии, искусстве и т. п.
Представитель социального дарвинизма Уолтер Беджгот в труде
«Физика и политика» рассматривал борьбу за существование как главный
закон социальной эволюции, происходящий вследствие непримиримости
между различными социальными группами. Он говорил, что в обществе
стремление к господству есть социальный вариант действия законов
естественного мира, распространяемый на межгрупповую внешнюю борьбу
и силовое соревнование индивидов в группе за господствующее положение.
К социал-дарвинистскому направлению относятся идеи австрийского
философа Густава Ратценхофера. Основными явлениями и процессами
социальной жизни он считал: размножение и сохранение индивидов,
изменение индивидуального и социального типов, борьбу за
существование, господство и подчинение, эволюцию интересов и др.
Автор отрицал противоположность наук о природе и наук о духе и
полагал, что социологические закономерности близки биологическим.
Важную роль в разработке социал-дарвинизма сыграл также Уильям
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Самнер – американский социолог. Он считал основными принципами
социологии автоматический характер общественной эволюции. Эволюция
прокладывает себе путь через борьбу за существование, которая столь же
«естественна», как сама эволюция. Он трактует идею естественного отбора
как идею закономерности социального отбора.
В целом наша научная позиция совпадает с позицией современной
социологии и социальной философии: человек формируется обществом, он –
социальная сущность, социальные условия являются определяющими в его
развитии и поведении. И что, видимо, нет никаких природных детерминант
существования человека. Хотя человек и вышел из животного мира, но его
история – это история человека.
Именно поэтому в истории философии человек изначально
квалифицировался как «социальное животное», «политическое животное».
В философии человек рассматривается как субъект исторического
процесса, развития материальной и духовной культуры на Земле,
биосоциальное существо (представитель вида Нomo sapiens), генетически
связанное с другими формами жизни, выделившееся из них благодаря
способности производить орудия труда, обладающее членораздельной
речью, мышлением и сознанием.
Ретроспективный взгляд на проблему человека позволяет нам
утверждать, что данный вопрос занимал умы уже античных философов –
Сократа, Демокрита, Платона, Протагора. Но наиболее близко к
определению содержания понятия «человек» подошел Аристотель. В
последующие эпохи аристотелевская формула «человек – политическое
животное» модифицировалась, но суть ее сохранилась и до наших дней.
Большинство современных исследователей в философское содержание
понятия «человек» включают такие его признаки: а) способность
производить орудия труда; б) наличие второй сигнальной системы; в)
творческое мышление. По мнению наших философов, хотя к признакам
человека можно отнести и ряд других, например, наличие души, сознания
и т. п., однако именно три вышеперечисленных фактора отражают
деятельную сущность человека в сфере материального и идеального,
объемно определяют содержательную сторону понятия «человек» [2, 312].
Вкратце остановимся на этих трех факторах. В истории философии
становление человека и человечества связывается с орудиями труда, с
трудом как определяющим критерием развития человечества. Именно этот
критерий положен в основу «дикости», «варварства», «цивилизации» у
Моргана, Маркса и Энгельса. У Маркузе этот же критерий лежит в основе
«стада», «орды» и «общества». У Ясперса – это «период Прометея»,
«освоение культуры предыдущего времени», «военный период», «эпоха
господства научно-технической мысли».
По этому поводу в диалектико-методологической теории познания
указывалось на то, что труд – это такой процесс, в котором человек
собственной деятельностью опосредует, регулирует и контролирует обмен
веществ между собой и природой. Влияя на природу и изменяя ее, человек
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тем самым меняет и себя, свою собственную природу, осуществляет свою
цель. В социально-философской литературе также неоднократно отмечалось,
что переход человека к «активной технике» есть свидетельство отрыва его от
полуживотного состояния, что существенное отличие человеческого
общества от животных заключается в том, что животные в лучшем случае
собирают, в то время как люди производят [2, 314].
Исследования, проведенные историками, социологами, психологами,
филологами, свидетельствуют о том, что переход от инстинктивнобиологической к трудовой деятельности имел решающее значение и
привел к возникновению и формированию сознания, целенаправленного
поведения, речи, всей второй сигнальной системы, как она представлена в
физиологии. Несмотря на то, что у животных есть своеобразная
информационная коммуникация, у них нет того, что есть у человека, –
труда, деятельности, производства орудий производства и средств
существования. Поэтому каждая новая генерация животных не
поднимается выше усвоенных звуков – сигналов и на этом же уровне
заканчивает свой жизненный цикл.
Последующее
усовершенствование
трудовой
и
духовной
деятельности развивает творческие способности человека, выходящие
далеко за пределы непосредственного бытия, в том числе и современного.
Более того философы-рационалисты - Декарт, Спиноза, Лейбниц
указывали и на отличительный признак человеческого интеллекта –
интуицию, имеющую место в составе интеллектуальной деятельности,
чего нет в животном мире.
Отдельно взятый представитель человеческого рода именуется как
индивид. Индивид – это биосоциальная сущность. К природным задаткам
отдельного человека относят врожденные анатомо-физиологические
особенности его нервной системы и мозга. Это и есть биологическая суть
индивида. Социокультурные приобретения данного человека в
общественно-политической жизни характеризуют его уже как
общественного индивида. Биоэволюция человека все больше обогащалась
социальными компонентами. Поэтому точнее говорить не о
«биологической и социальной», а о «биосоциальной» природе человека.
Сущность человека социальна, хотя и опирается на более глубокий
фундамент – Природу. То есть индивид – это отдельный представитель
человеческого рода, которому присущи неповторимые природные и
социальные качества. Как пишет Г. С. Киселев, прямоходящие и
говорящие существа, которые со временем каким-то неведомым образом
получили возможность становиться людьми, были рождены природой. А
там, как мы знаем, законы нравственности не действуют. Реализует ли
человек свою способность к нравственному росту, сможет ли он подняться
над миром, или, напротив, он все же останется по преимуществу
природным существом, существовавшим вне нравственности, и в
конечном счете зависит от его свободной воли [3, 10–11].
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Что касается понятия личности, методологи акцентируют
внимание на социально значимых чертах человеческого индивида. В
философской методологии личность – это общественный индивид с
присущими ему социально значимыми чертами, формирующими
стойкую систему. В отличие от индивида, личность – это определенная
целостность с развитой мировоззренческой системой – системой
ценностей, системой взглядов, системой норм человеческого
общежития, системой принципов поведения в обществе, системой
мотиваций поступков и т. п. То есть личность – это системное
социально-культурное
качество
индивида.
Оно
имеет
свои
гносеологические корни, источники и механизмы формирования,
определенный вектор развития.
В контексте данной работы нас интересует структура личности,
выделенная в рамках социально-философского анализа. Структура
личности – достаточно сложная система, элементы которой строго
иерархизированы и субординированы. В основе этой системы –
потребности человека. Потребности – это наиболее глубокая основа
личности. В научной методологии даже разработана концепция
возвышения потребностей. Методологи квалифицируют потребности
как фундаментальную черту и неповторимую сущностную черту
личности. Потребности указывают на уровень развития личности. При
этом высокоразвитая личность имеет разумные потребности и высокую
степень культурного потребления. Потребности считаются исходными
в формировании личности в силу своего функционального потенциала.
Речь идет о том, что они прочно связаны с человеческой
деятельностью. А разнообразие потребностей обуславливает и
разнообразие других черт личности. Потребности – это источник
деятельности людей. У В. И. Ленина есть мысль о том, что
практическая необходимость и потребность являются более сильной
мотивацией к деятельности и двигают социальную практику вперед
сильнее, чем десятки университетов. Поэтому процесс формирования и
удовлетворения потребностей в обществе может быть управляемым и
направляемым. А это указывает на то, что потребности участвуют в
формировании сознания и мировоззрения личности и в регулировании
мотиваций поступков и социального поведения человека в обществе.
Знание предмета исследования позволяет нам утверждать, что
потребности исторически обусловлены. Определенный уровень
развития эпохи формирует и соответствующий ей уровень
потребностей. Диалектика этого процесса такова, что, удовлетворив
потребности людей, данная эпоха на их основе сформировала новые
потребности, выполнение которых возможно только при переходе
данной эпохи на свой новый уровень – в новую эпоху. Поэтому вполне
можно сказать, что потребности участвуют через личность в развитии
общества и человечества в целом. Разумеется, качество потребностей
зависит от уровня развития общества и типа общественных отношений,
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от социальной среды формирования личности, системы социального
воспитания и самовоспитания человека. Нельзя не сказать и о том, что
потребности напрямую связаны с ценностями людей и формируют
аксиологический
формат
развития
общества.
А
отсюда
соответствующее поведение людей, нормы и принципы их
сосуществования с обществом. Потребности многофункциональны,
многогранны,
многовекторны
и
заслуживают
специального
философского анализа.
В рамках статьи мы можем также остановиться на том, что
потребности человека являются, в свою очередь, основой его интересов. В
методологическом подходе к системе «потребности – интересы»
указывается на тот момент, что по объему и содержанию понятия
«потребности» шире понятия «интересы». Например, потребности бывают
физиологические, социальные, духовные, что указывает на то, что они
присущи всем биоорганизмам (в том числе и человеку). Что касается
интересов, то они являются фактором человеческого сознания и
принадлежат только общественной форме живой материи – индивидам,
социальным
группам,
государствам,
обществам,
человечеству,
цивилизациям и т.п.
Интересы также полифункциональны. Как и потребности, они
являются движущей силой деятельности, поведения и поступков человека.
Гегель считал, что интересы движут народами. В широком, общественном
формате интересы изучаются другими науками – социологией,
политологией. В нашем, социально-философском, контексте мы укажем на
то, что имеется феномен интереса, что интересами одних людей могут
воспользоваться другие, что интересы людей могут не совпадать и быть
противоречивыми, и, следовательно, требуют согласования, что они
структурированы современной наукой, что амплитуда интересов весьма
широка – от индивидуальных до глобальных и что формирование
интересов должно носить целенаправленный и методичный характер (чем
более подробно занимается психология, педагогика), так как прямо
связаны с формированием личности [5, 324].
Одной из основных функций интересов является скрытый в них
имманентный механизм формирования ценностей. А поскольку
пространство интересов, как мы уже отмечали, довольно объемное – от
индивидуальных до глобальных, то при их формировании необходим и
их социально-культурный контроль. В противном случае интересы
могут действовать в негативном формате – от индивидуальной
девиации личности до межгосударственных войн и глобальных
конфликтов, о чем более подробно свидетельствуют исторические
науки. Более того и сами ценности весьма неустойчивы и динамичны. В
связи с чем говорят о «переоценке ценностей». Ко всему прочему
ценности часто носят субъективный характер и бывают сложно
управляемыми. Ценности являются фундаментальной структурой
мировоззренческой формы сознания личности. То есть ценности – это
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зеркальное отражение сформированных свойств сознания личности.
Социальная философия утверждает, что у сознания биологические
корни, однако развивается оно исключительно в социуме и имеет
социальные свойства и характеристики. Ценности и социальные
свойства сознания находятся в системе взаимообусловливания и вместе
они детерминируют связь человека и общества, социализацию
личности. Поскольку ценности иерархичны, то, естественно, имеет
место и ценностная ориентация личности.
Можем сказать, что именно на основе сформированных
ценностей и ценностных ориентаций общество формирует систему
норм поведения личности. В этом смысле трудно забыть
существовавший когда-то в СССР «Моральный кодекс строителя
коммунизма», направленный на управляемое со стороны общества
развитие личности и моральную регуляцию ее поведения. В Библии
также представлены нравственные аксиомы достойного поведения
человека среди людей. При этом чем полнее и адекватнее нормы
отвечают общепринятым ценностям, тем они более эффективны и
сильнее влияют на сознание и поведение личности в обществе. Как
структурный элемент мировоззрения, нормы являются следствием
развития сознания личности и, в свою очередь, детерминируют его. В
целом по своему функциональному направлению социальные нормы
(экономические, политические, правовые, моральные, эстетические,
культурные, религиозные и др.) выполняют регулятивную функцию,
регулируют противоречия в соприкосновении с интересами, являются
способом формирования и утверждения личности в обществе.
Все вышесказанное – потребности, интересы, ценности и
ценностные ориентиры, социальная среда – формирует жизненную
позицию личности, которая может быть не всегда однозначной,
положительной или моральной. Кроме того, вся эта мировоззренческая
структура является основой деятельности человека в социуме.
Целенаправленная деятельность есть одна из основных
характеристик личности и отражает ее культурный уровень. Именно в
деятельности человек формирует себя. В научной методологии
познания достаточно полно разработана структура деятельности,
сформирована концепция деятельностного подхода в социальном
анализе. В данном контексте мы обозначим основные аспекты
деятельности. Например, «общение как деятельность», «виды
деятельности», «общественные отношения как форма деятельности»,
«труд как основная фундаментальная форма деятельности»,
«деятельная активность» и «активная деятельность».
В свое время античные философы выделяли три главных
ценности – Истину, Добро и Красоту. Через творческий труд можно
достичь этой триады. Деятельность является детерминантой многих
качеств личности, обусловливает многие социальные процессы, в
которые включена личность. Имеется в виду процесс воспитания.
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Воспитание – это весьма сложный вид деятельности. Воспитание – это
очень серьезный и ответственный труд. В нем творится как личность,
так и само общество. Воспитание – это системное явление и сложный,
многоаспектный вид деятельности.
Воспитание как вид деятельности имеет универсальное влияние
на человека, так как изначально обусловливает все материальные и
духовные процессы в жизни человека. По своему функциональному
назначению воспитание формирует широту мировоззрения, знания,
умения и навыки, обеспечивает всестороннее развитие. В системе
воспитания основным его механизмом является обучение. При этом
воспитательные процессы могут формировать в личности как
позитивные, так и негативные качества. Это зависит от сути
обучаемого материала в ходе воспитательного процесса.
Таким образом, анализ заявленной нами проблемы позволил нам
в общих чертах представить ее в социально-философском измерении и
отдифференцировать от рассмотрения этой проблемы в других науках.
Это, во-первых. Во-вторых, работая над социально-философской
литературой по проблеме личности, мы уяснили для себя философский
срез данного вопроса и считаем, что социально-философский анализ
проблемы личности должен пролегать через изучение триады
«человек–индивид–личность», социально формируемых потребностей и
интересов, социальных норм, жизненной позиции человека и
деятельностного подхода к жизни. В-третьих, философская
методология определения объема понятия «личность» имеет большое
прикладное значение для других наук и указывает на непреходящую
актуальность данной научной и философской проблематики.
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РЕЗЮМЕ
О. Г. Глухова. Соціально-філософські проблеми особистості:
діалектико-матеріалістичний підхід
У статті здійснено соціально-філософський аналіз проблеми
особистості, структури соціально-філософського аспекту особистості і
розділення цього поняття від його аналогів в інших науках. Розглянута
система «людина–індивід–особистість», потреби, інтереси, діяльність,
життєва позиція особистості. Обгрунтована потенційна можливість
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використання діалектико – матеріалістичного підходу в сучасній
методологічній системі .
Ключові слова: людина, індивід, особистість, потреби, інтереси,
соціальна норма, життєва позиція, діяльність.
SUMMARY
O. G. Gluhova. Social-philosophic Problems of Person: Dialecticmaterialistic approach.
The social-philosophic analysis of problem of person, structures of socialphilosophic aspect of person and separation of this category from its analogy in
other sciences is done in this article. System «man-individual-person», needs,
interests, activities, life position of person are researched. This article
researches the immanent-potential use of dialectic-materialistic approach in the
modern methodological system of analyses.
Key words: man, individual, person, demand, interests, social norm, vital
position, activity.
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СУЧАСНА ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ
УДК 141.7:138
М. Коломієць
Київський Національний
університет ім. М. Драгоманова

НЕЛІНІЙНІСТЬ ЯК ОДИН З МЕТОДОЛОГІЧНИХ
ОРІЄНТИРІВ СУЧАСНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ
В статті висвітлюється проблема осмислення методологічних засад сучасної
освітньої парадигми. З’ясовується значення концепту «нелінійність» та
досліджується методологічний потенціал нелінійного підходу в освіті. Пропонується
нова модель особистості – інноваційна людина, метою навчання якої стає формування
власної дослідницької позиції.
Ключові слова: освітня парадигма, постнекласична наукова методологія,
нелінійність, нелінійний підхід, синергетика.

Актуальність теми. У зв’язку зі становленням постнекласичної
наукової
методології,
яка
передбачає
використання
надбань
постмодернізму, постструктуралізму, синергетики та феміністської
філософії в осмисленні освітніх процесів, відбувається зміна
парадигмальних установок в освіті. Відповідно такі зрушення в освіті
потребують подальшої філософської рефлексії. Необхідним є
переосмислення основних педагогічних ідей, а також засадничих
принципів, на яких ґрунтується нова парадигма освіти. Отже, сьогодні
актуалізується проблема осмислення методологічних засад сучасної
освітньої парадигми.
У сучасній філософії освіти багато досліджень присвячено цій
проблемі. Так, методологічні засади освітньої парадигми вивчають
В. Андрущенко, Б. Гершунський, В. Кізіма, С. Клепко, О. Князева,
М. Култаєва, І. Предборська, М. Романенко, Н. Шубелка. Застосування
нелінійного підходу в освіті відображено у працях В. Буданова,
Л. Горбунової, І. Добронравової, А. Євтодюк, І. Єршової-Бабенко,
Н. Кочубей, В. Лутая. Потенціал синергетики в контексті становлення
нової світоглядної парадигми досліджує В. Пазенок.
Синергетичний дискурс проектування педагогічного процесу
розглядає А. Шевцов. На його думку, необхідним є застосування
постнекласичної методології у педагогічній теорії [14, 119].
Упровадження принципів синергетичної парадигми в освітні системи
здійснює В. Лутай. Учений пропонує застосування синергетичної
методології у процесі реформування сучасної освіти [7, 57].
Розробку моделі освіти в епоху нелінійного мислення пропонує
М. Ожеван. На його думку, освіта втрачає притаманні їй традиційно:
лінійну монологічність та визначеність у вимірах часу і простору,
набуваючи натомість нелінійної діалогічності, полілогічності [9, 29].
Евристичний потенціал синергетики і гендерного підходу в освіті
розкриває у своїх працях І. Предборська. На її думку, філософське
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осмислення освіти є неможливим без перегляду її методологічних засад,
створення нової концепції освіти для нових екзистенційних умов та
антропологічних орієнтирів суспільства. Виходячи з даних міркувань,
автор наголошує на евристичності методології постнекласичної науки для
сучасної педагогіки [10, 37].
Праці цих дослідників створюють контекст для подальшого розгляду
зазначеної проблеми.
Аналізуючи філософські засади нової освітньої парадигми, варто
звернутися до методологічного потенціалу нелінійного підходу, поява
якого пов’язана зі становленням синергетики як новітньої наукової
методології. На нашу думку, в контексті дослідження цього підходу в
освітній сфері виникає необхідність з’ясувати значення концепту
«нелінійність» та виявити його методологічний потенціал.
У загальному поняття нелінійність тлумачиться як властивість систем чи
процесів, що полягає у відсутності лінійної залежності одних параметрів від
інших [12]. Проте в царині філософії це поняття трактується по-різному в
залежності від підходів до освіти чи проблемного поля діяльності.
В. Буданов розглядає нелінійність як один із принципів становлення.
Під нелінійністю він розуміє передусім порушення принципу суперпозиції:
результат суми не дорівнює сумі результатів. На його думку, будь-яка
межа цілісності об’єкта (його руйнування, розпад, поглинання) передбачає
нелінійні ефекти. В. Буданов уважає, що для того, щоб перейти від одного
стану гомеостазу до іншого, система змушена переходити простір їхньої
спільної межі, сильної нелінійності [2, 49].
А. Євтодюк виокремлює такі особливості феномена нелінійності:
1. Завдяки нелінійності набуває дієвої сили принцип посилення
флуктуацій. Нелінійність може посилювати флуктуації, спричинювати
великі наслідки незначної причини, викликати розвиток системи в режимі
із загостренням.
2. Певним класам відкритих нелінійних систем притаманна
пороговість чутливості: до порогового значення певних величин система
залишається незмінною, а вище – деякі параметри можуть навіть зникнути
в процесі самоорганізації системи в режимі із загостренням.
3. Нелінійність породжує дискретність шляхів еволюції системи: на
конкретному нелінійному середовищі можливий лише певний набір цих
шляхів, який визначається спектром стійких станів, або структур –
аттракторів для даної системи.
4. Нелінійність означає можливість неочікуваних (емерджентних)
змін напрямків протікання процесів, а тому її визнання викриває
ненадійність тривалий час розповсюджених прогнозів-екстраполяцій від
наявного [3, 9].
О. Князєва та С. Курдюмов визначають нелінійність як
«багатоваріантність шляхів еволюції, наявність вибору з альтернативних
шляхів і визначеного темпу еволюції, а також необоротність еволюційних
процесів» [4, 364–365].
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О. Князєва зазначає, що поняття нелінійності є фундаментальним
концептуальним вузлом нової парадигми, а нова парадигма є парадигмою
нелінійності. На її думку, особливості цього феномена полягають у тому, що
завдяки нелінійності набуває значення принцип «посилення флуктуацій». За
деяких умов нелінійність може посилювати флуктуації. Також певні класи
нелінійних відкритих систем наділені іншою властивістю – пороговістю
чутливості. Нижче порога все зменшується, зникає, а вище – багаторазово
розростається. Ще однією властивістю нелінійності є дискретність шляхів
еволюції нелінійних систем, тобто на певному нелінійному середовищі
можливим є лише визначений спектр цих шляхів [5, 45].
Проте, на думку Н. Кочубей, властивості нелінійності систем цим не
вичерпуються. У нелінійних системах, на відміну від лінійних,
відбувається вплив системи на саму себе. Тому характеристики таких
систем істотно залежать від процесів, що в них відбуваються. І процеси,
що відбуваються в системі, у свою чергу впливають на її характеристики.
Така закономірність лежить в основі багатоваріантності шляхів розвитку,
наявності вибору і необоротності [6, 32].
Н. Кочубей уважає, що саме людина є найбільш нелінійною системою, а
її рефлективність, здатність до самоаналізу, до особистісного
самовибудовування є проявами цієї нелінійності. Тому сучасна освіта повинна
враховувати нелінійність особистості людини і навчати способів оптимального
і спрямованого впливу на себе – нелінійного мислення [6, 33].
Отже, очевидним є методологічний потенціал нелінійності для
осмислення освітніх процесів.
На думку В. Андрущенка, освіта, як соціальний інститут і засіб
соціалізації людини, потребує орієнтації на нову стратегію, на нові методології
мислення і пізнання, зумовлені фактом існування відкритого, нелінійного
світу, що змінюється, і необхідністю відповідного навчання і пізнання [1, 6].
Однією з таких стратегій, на нашу думку, є нелінійний підхід.
Нелінійний підхід в освіті реалізується в кількох напрямах. По-перше,
відбуваються світоглядні зрушення в системі освіти. На думку І. Предборської,
засадничим підходом до виховання і навчання в контексті нелінійності стає
формування цілісного бачення світу, яке має реалізуватися через відчуття
особистісної співпричетності і відповідальності, імовірнісне сприйняття і
діалогічність процесів пізнання [11, 24].
По-друге, змінюється розуміння сутності людини. На сьогодні
відбувається своєрідне антропологічне зрушення в новій парадигмі освіти.
Мета і зміст освітньої діяльності визначаються потребою у підготовці
людини до життя. Для цього необхідними є глибокі професійні навички,
навченість конкретних видів знань і перехід від діяльності вже засвоєної до
більш складної, здатність до вироблення нових видів діяльності і
постійного самовдосконалення шляхом самонавчання. Йдеться про
готовність людини до освіти протягом життя, яка постійно супроводжує
процес праці. Нова ідея освіти пов’язана з прагненням залучити людину до
активного процесу відкриттів, засвоєння світу [11, 22].
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Нелінійний підхід в освіті також пропонує нову модель особистості. У
цьому контексті варто відзначити концепцію Ю. Козелецького, який
характеризує сучасну систему освіти як таку, що формує просвітницьку
людину. Результатом такого формування стає одновимірна людина, яка є
об’єктом освітнього процесу, мета якого визначається енциклопедичним
принципом – «людина – це її пам’ять». На думку дослідника, необхідним є
перехід до освітньої системи, зорієнтованої на формування інноваційної
людини, яка постійно знаходиться у стані пошуку, здатна самостійно
ухвалювати нестандартні рішення, є винахідливою, творчою особистістю.
Тому основним завданням освіти є перехід від навчання, що забезпечує
репродуктивне сприйняття, формування лінійного мислення, до навчання, яке
формує пошукові орієнтації, творчий підхід, імовірнісне мислення [11, 23].
Моделлю особистості в новій парадигмі освіти є інноваційна
людина, яка розглядає навколишній світ як сферу пізнавальної та
практичної невизначеності, яку потрібно редукувати як послідовність
різноманітних труднощів, що необхідно подолати. Основною метою
навчання стає формування власної дослідницької позиції людини [11, 23].
У межах нелінійного підходу відбуваються зміни у розумінні
освітнього процесу. Н. Кочубей зазначає, що у лінійній парадигмі освіта
розумілась як зовнішній вплив на особистість з боку суспільства, а в
нелінійній переважає самовплив, самозміна. Отже, основні критерії
лінійної парадигми – сформованість знань, умінь і навичок – повинні бути
доповнені особистісним саморозвитком, якого необхідно вчити,
виховувати необхідність і уміння відстежувати, аналізувати себе [6, 34].
У зв’язку зі змінами у розумінні освіти виникає необхідність у
перевизначенні її мети, оскільки вона задає орієнтацію всьому освітньому
процесу і визначає його специфіку. Якщо метою дійсно проголошується
людина, то зміст її повинен становити пошук людиною істинної себе, що
означає: в результаті власних зусиль, саморозвитку, самореалізації
особистість «стає собою». Для цього необхідно визначити набір власних
структур, характерних для кожної особистості, а також слідувати
природним тенденціям її саморозвитку до цих структур. Тому сутність
нової мети полягає в орієнтації на внутрішнє, іманентно притаманне
особистості. В такому випадку метою освіти є допомога людині у виборі
можливих шляхів розвитку, а також у розв’язанні найважливішої
світоглядної проблеми – пошуку свого місця у складному світі, що
саморозвивається.
Синергетичне осмислення освітніх процесів впливає і на освітні
технології. У напрямку трансформації освітніх технологій працюють
Г. Шефер, який запропонував метод асоціативного навчання «зигзаг» [15]
та М. Ліпман. М. Ліпман підготував програму «Філософія для дітей», яка
впроваджується в різних країнах [13]. І. Єршова-Бабенко розробила метод
навчання «Creative power», заснований на принципах нелінійності,
самоорганізації, складності [8, 7–8].
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Відомі приклади педагогічної майстерності та авторських методик є
кращими прикладами застосування цілісних синергетичних підходів, але
сьогодні проблема полягає не в тому, щоб створити єдину методику, а в
тому, щоб навчити викладача усвідомлено створювати власну методику і
стиль, залишаючись на позиціях сучасної науки про людину.
Важливим є те, що в основі таких технологій лежить розуміння
знання як відкритого, незавершеного, такого, що перебуває у процесі
становлення. Приріст такого знання відбувається не послідовно і
поступово, а стрибкоподібно, хаотично. Поява нового знання відбувається
у процесі відкриття, що стимулює його приріст, тобто знання продукує
себе. За такого підходу важливе не відтворення фактів, а здатність до
виведеня, відтворення обставин, за яких факти виявляють самі себе.
Знання не є сума незаперечних істин, бо вони варіативні, можливісні.
Учитель – один із дослідників, який навчає здебільшого не стільки певної
суми знань, скільки спілкування з приводу цих знань. Тоді знання стають
не самоціллю, не відчужуються від учня, вони стають особистісно
значущими, засвоюються через осягнення можливостей і для самої
людини, і для соціуму, а також пов’язану з ними відповідальністю [6, 38].
Також варто зазначити, що ці технології пропонують новий розподіл
навчального матеріалу, який радикально відрізняється від фіксованого
розподілу. Це номадичний розподіл, якому притаманна рухомість і
внутрішня здатність до самоорганізації. Такий розподіл, що передбачає
«забігання вперед» і «повернення назад» створює простір для внутрішньої
рухомості знання. Цей підхід означає не відкидання ступінчастості, а
розгляд її як своєрідний «вихід за рамки», як можливість трансгресії, при
цьому знання подається в цілісному вигляді і в тій формі, яка відповідає
вікові учнів [6, 38].
Отже, можна стверджувати, що евристичність нелінійного підходу в
освіті полягає в тому, що відбувається перехід до цілісного світобачення,
яке є засадничим підходом до виховання і навчання; мета і зміст освітньої
діяльності переорієнтовуються на потребу у підготовці людини до життя;
пропонується нова модель особистості – інноваційна людина, а метою
навчання стає формування власної дослідницької позиції. Освіта з позиції
цього підходу розуміється не як зовнішній вплив на особистість з боку
суспільства, а як самовплив, самозміна. Людина є самодостатньою
істотою, яка сама перебудовує себе з метою гармонізації відносин із
Всесвітом. Відповідно до цього відбувається перевизначення мети освіти, в
контексті якої постає така важлива світоглядна проблема, як пошук
людиною свого місця у швидкозмінному світі, що саморозвивається. На
основі нелінійного підходу здійснюється розробка новітніх освітніх
технологій, які засновані на принципах нелінійності, самоорганізації та
складності. Ці технології пропонують новий розподіл навчального
матеріалу, використання інноваційних методів навчання, у результаті яких
знання не відчужуються від учня, а стають особистісно значущими.
Ефективність освітнього процесу досягається не однобічним впливом
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педагога на учня, а створенням таких умов із боку педагога, які сприяють
залученню учня до активної діяльністі із досягнення певної мети і
вдосконалення себе.
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РЕЗЮМЕ
А. М. Коломиец. Нелинейность как один из методологических
ориентиров современной образовательной парадигмы
В статье раскрывается проблема осмысления методологических
основ современной образовательной парадигмы. Раскрывается значение
концепта «нелинейность» и исследуется методологический потенциал
нелинейного подхода в образовании. Предлагается новая модель
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личности – инновационная личность, целью образования которой
становится формирования собственной исследовательской позиции.
Ключевые слова: образовательная парадигма, постнеклассическая
научная методология, нелинейность, нелинейный подход, синергетика.
SUMMARY
A. Kolomiyets Non-linearity as One of the Methodological Groundings
of Contemporary Educational Paradigm.
The problem of the definition of the methodological grounding of
contemporary educational paradigm is analysed in the article. The meaning of
“non-linearity” is revealed and the methodological potential of non-linear
approach is investigated.
Key words: educational paradigm, postnonclassic scientific methodology,
non-linearity, non-linear approach, synergetics.
УДК 37: 162.6
М. О. Качуровський
Сумський державний педагогічний
університет ім. А. С. Макаренка

ДІАЛЕКТИКА СУПЕРЕЧНОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ НОВОЇ
ОСВІТИ
Автор міркує щодо необхідності оптимального розв’язання основних
суперечностей процесу становлення та розвитку системи освіти. Обґрунтовується
необхідність симбіозу освіти та виховання і кращих традицій минулого з формуванням
нових, з метою практичної реалізації нової парадигми освіти.
Ключові слова: діалектика, суперечність, старе, нове, спадкоємність,
парадигма освіти, педагогічна творчість.

Становлення нового є завжди складним і суперечливим процесом,
особливо коли він здійснюється в соціальному середовищі. Всяке нове є
неодмінним запереченням старого. В освіті – це ламання усталених
організаційно-управлінських
традицій,
світоглядних
стереотипів,
загальноприйнятих схем та установок у навчанні та вихованні тощо.
Причому обов’язково має спрацьовувати принцип спадкоємності: нове
ніколи не з’являється з нічого. Йому завжди передує те краще, успішне зі
старого, що сприяє становленню та розгорненню більш досконалого і
прогресивного.
Особливо уважно і діалектично до цього слід віднестися, змінюючи
систему освіти. Це тому, що від умілого гармонійного співвідношення
всього прогресивного, що набуте в навчальному та виховному процесі, з
нововведеннями залежатиме не лише доля окремих людей, а й майбутнє
країни. Успіх реалізації нової парадигми освіти досягається, насамперед,
умілим і оптимальним розв’язанням усіх суперечностей, що виникають під
час переходу від старого до нового. Тут важливо визначити ту
фундаментальну суперечність, на якій ґрунтуються інші суперечності
різного рівня.
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На наш погляд, основною базовою суперечністю, яку насамперед
необхідно враховувати під час формування нової системи освіти, постає
суперечність , викликана беззастережним домінуванням у навчальновиховній діяльності матеріального над духовним, уявлення про те, що
суспільне буття формує і підпорядковує суспільну свідомість, усе духовне
життя, а загальне беззастережно визначає індивідуальне.
Історично так склалося, що людство змушене постійно вести нелегку
боротьбу за задоволення матеріальних потреб. К. Маркс у свій час
передування матеріального в житті людства намагався покласти на
наукову основу, обґрунтовуючи закон первинності суспільного буття
відносно суспільної свідомості. Проте А. Швейцер мудро заперечив це, з
гіркотою звертаючись до людства: чи стало воно щасливим, розбудувавши
великі міста, винайшовши нові технології і здійснивши гігантський злет у
матеріальному виробництві? Чи стало від цього менше горя, страждань і
насильства серед людей? І сам же відповідав: «Ні».
Проте як у житті людей, так і в системі освіти продовжує панувати
суперечливе осмислення первинності матеріального відносно духовного,
вирішене на користь матеріального. Через що школою формується насамперед
виробник і споживач, а не духовно багата і гуманна особистість.
Д. Гусман – президент Міжнародної класичної філософської школи
«Новий Акрополь» – досить влучно зазначає, що «нині вищими цінностями,
межею мрій стають вічна молодість тіла, забезпеченість та безтурботність
життя» [1, 42]. Також відзначається, що новітні дослідження повсюдно
вказують на готовність батьків пожертвувати всім заради забезпечення своїх
дітей ситим, безтурботним і комфортабельним життям.
Закономірно, що на підставі домінування матеріального у школі
з’явилася корозія виховання як результат переваги навчального процесу
(матеріального) над виховним (духовним). Вихованню фактично
відводиться епізодичне, фрагментарне місце у шкільному житті. Нині тут
головне – дати школяреві якомога більше знань. Але ще у ХІХ столітті
засновник сучасної соціології Г. Спенсер попереджав, що освіта без
виховання не робить людину ані моральнішою, ані щасливою. Навпаки,
вона під час «нерозумного спрямування завдає радше шкоди, ніж
приносить користь» [див.: 4, 124]. Як розв’язати цю проблему? Очевидно,
що через виховне спрямування освіти.
На нашу думку, що діалектика освіти та виховання має поставати не
як суперечність, а як симбіозна цілісність, коли навчання не може бути без
виховного навантаження, як і виховання без набуття нових знань. Причому
має стати зліквідованою традиційна суперечність старої школи про
наявність у ній «виховних» і «невиховних» навчальних предметів. Чомусь
уважається, що виховне навантаження несуть історія, література,
правознавство тощо, а ось хімія, фізика, математика та інші точні
навчальні дисципліни – ні. У новій парадигмі освіти кожен урок, кожна
навчальна тема обов’язково має виконувати виховну роль. Як за
Арістотелем: має бути не тільки фізика, а й метафізика, не лише розуміння
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учнями того «що це таке», а й того, «для чого воно є», що в пізнаваному є
позитивного під час формування власних життєвих орієнтирів та
глибокого розуміння загальнолюдських цінностей.
Але як це зробити в українській системі освіти, коли за двадцять
років незалежності в ній, по суті, не визначені виховні ідеали та
пріоритети? Класичним прикладом тут може стати проблема української
національної ідеї. Теоретично обґрунтована кирило-мефодіївцями, вона
себе вичерпала з набуттям Україною незалежності, оскільки будувалася на
автохтонній основі. З 1991 року мала б розв’язуватися проблема
державницького націотворення, що приводило б до згуртування в єдиний
творчий потік усього населення країни – незалежно від історичного,
релігійного чи культурно-побутового коріння кожного громадянина. Проте
дотепер державники різного рівня розпачливо запитують: «Як же з’єднати
зусилля народу Україну?», і самі ж вперто поділяють її на Східну і Західну,
Північну та Південну, хоча таких Україн у природі не існує. На перший
погляд, це несуттєве питання, але воно, як і суперечливий факт поділу
українців на ворогуючі релігійні конфесії, неоднозначність орієнтації
чильників країни на Схід чи Захід тощо, розколює суспільну свідомість, не
дозволяючи українцям злитися в єдиний потік зусиль для розбудови дійсно
демократичної та процвітаючої батьківщини.
Суперечливу ситуацію у вихованні викликає і така глобальна
проблема, як подвоєння знань кожні 5 років. Переконання про перевагу
матеріального щодо духовного призводить до намагання «втиснути» всі
наявні знання у шкільну навчальну програму, незважаючи на неможливість
їх повного засвоєння учнями, що ще більше руйнує виховну іпостась школи.
Над виходом з цієї ситуації глибоко розмірковує С. Кримський. Філософ
зазначає, що є закон, який проходить крізь усю історію людства – «закон
ущільнення та скорочення знань» [2, 35]. Тлумачення цього процесу таке:
вивчати необхідно не весь масив знань, не весь обсяг наукових здобутків, а
ключові моменти, базові правила, теореми, вихідні положення, з яких
логічним міркуванням можна вивести інші, тим паче, що учень завжди може
використати довідники, словники, Інтернет тощо. Тобто, крім здобуття у
школі знань, учень ще має вміти вчитися, вільно володіти логікою мислення,
творчим розгорненням вихідної проблемної тези, формами і методами
творчого мислення та інтуїцією.
Отже, нова освітня парадигма вимагає докорінної зміни не лише
методики освітньо-виховної діяльності, а і її методології. Суть проблеми,
як уважаємо, досить вдало розкриває представник конструктивізму
Е. фон Глазерсфельд, визначаючи головні принципи нового навчання:
1) розпочинати навчання не зі ствердження істини, а активізувати учнів,
розбудовуючи творчі і проблемні ситуації навколо поставленого завдання;
2) постійно стимулювати рефлексійне навчання – просити учнів
описувати хід думок у доведеннях; пояснювати причини логіки відповіді,
вибору аргументації тощо. Необхідно вчити учня думати над самою думкою;
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3) ураховувати, що учень уже має певну базу знань з цієї проблеми, а
тому новий матеріал подавати не як окреме відкриття, а несуперечливо
нарощувати вже відоме;
4) пам’ятати, що неаргументоване визначення помилки у відповіді
учня – шлях до втрати ним мотивації до навчання;
5) педагогу необхідно не лише досконало знати свій предмет, а і
вміти будувати ситуації щодо застосування нового знання та ін. [3, 41].
Крім утілення в життя нової навчальної методології, ще дуже
важливим є розв’язання освітніх суперечностей організаційноуправлінського характеру. Нині постала дуже гостро необхідність
оптимальної демократизації школи, її фінансової, організаційно-освітньої
та методичної незалежності. Школа сама має обирати шляхи та умови
виконання соціального замовлення: давати суспільству високоосвіченого
випускника з необхідною громадянською відповідальністю.
Головна суперечність тут полягає між наявними принципами
комплектування школи й класів і потребою в його диференціації. Це
означає заперечення територіального формування шкіл за місцем
проживання дітей. Оскільки численні класи нині заповнені учнями різних
здібностей: і низького, і середнього, і високого рівнів, то вчитель
змушений вести заняття, орієнтуючись не на найздібнішого, а на
«середняка», чи учня з низькими можливостями засвоєння знань. На жаль,
ще ніхто на державному рівні не замислився: чому це у нас немає лауреатів
Нобелівської премії, сучасних всесвітньо відомих митців чи суспільнополітичних діячів західного рівня? На наше глибоке переконання, це тому,
що майбутня українська еліта гине ще у школі, де основна увага
приділяється не її плеканню, а слабшим учням, оскільки переважає думка
про можливість зовнішнього розвитку здібностей дітей.
Ще півтора століття тому А. Дістервег доводив, а нині наука
експериментально підтвердила, що людські здібності уроджені. Їх набути і
силоміць нав’язати неможливо. Вони є такими, якими нас наділила
матінка-природа. Школа нового типу обов’язково має враховувати це завдяки
диференційованому формуванню навчальних класів, груп, факультативів
тощо, заохочуючи учнів до вдосконалення своїх особистих здібностей.
Успіх такого підходу очевидний за результатами практики шкільної
діяльності у високорозвинених країнах. Так, у США створені десятки
спеціалізованих шкіл для вундеркіндів. Особливо обдарованим дітям
надається щорічна стипендія у розмірі 50 тисяч доларів. Їх науковий і
життєвий шлях убезпечується державою. В Україні також є школи для
обдарованих дітей, але вони після їх закінчення залишаються самітними
перед життям. Тому, мабуть, США мають нобелівських лауреатів набагато
більше, ніж уся Європа.
Необхідно звернути увагу і на таку проблему нашої школи, що
породжує значну кількість освітніх суперечностей, як профілізація
шкільного навчання в системі загальноосвітніх шкіл. Головна суперечність
тут полягає у тому, що наша вища школа чітко профілізована за фахом
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випускників. Середня школа ж абітурієнтів до цього не готує. Крім того, в
Україні прийнято закон про обов’язкову 12-річну шкільну освіту без
зазначення її диференціації і профілізації. Тим самим підготовка всіх
випускників підлягає єдиному стандарту освіти. Водночас відомо, що учні
дуже різні за здібностями, нахилами, інтересами та метою життя. Проте
майже всі випускники шкіл спрямовані на продовження навчання на
університетському рівні. Ніяких інтелектуальних обмежень державою тут
не існує (у Франції, де населення на 10 млн. більше, ніж в Україні, діють
64 університети, у нас – понад шість сотень). Створюється враження, що
країна може жити і розвиватися без сантехніків, будівельників, слюсарів,
тактористів, працівників села взагалі. Та й еліта ніби не потрібна. Тим
самим і закладено суперечність між «престижними» і «непрестижними»
професіями, рівнем вищої і середньоспеціальної освіти, спеціальностями
промислового й аграрного виробництва тощо. Без розв’язання цієї
суперечності відсутня перспектива розвитку суспільства.
Звичайно, що диференціація та профілізація шкільної освіти – це
справа фінансово дуже затратна. Але безкоштовна освіта дає ті результати
суспільного прогресу, які ми маємо.
Це чудово розуміють у високорозвинених країнах, де освіта є чи не
головним осередком турбот суспільства про своє майбутнє. Як зазначив у
роботі «Школа і суспільство» ще у 1902 році видатний американський
філософ, психолог і педагог Дж. Дьюї: учень – це сонце, навколо якого
повинно обертатися все у світі. І це не лише констатація американського
розуміння суті школи. У США розгорнена активна діяльність з залучення в
освіту, за значних фінансових витрат на неї держави, коштів різноманітних
фондів, меценатів, інвестиційних внесків фірм й установ, а також батьків
учнів – і це разом більше ніж бюджетні витрати на освіту (хоча вони
становлять близько 2,3% ВВП США). У країнах ЄС – це лише 1,1% ВВП, а
в Україні приблизно 0,4%. [5, 13]. Мабуть тому не дивує банальний
приклад: США мають понад 50% висококваліфікованих робітників у
промисловості, які вміють користуватися комп’ютером, читати інженерну
документацію, знають новітні технології виробництва тощо, а у нашій
країні таких робітників близько 5%.
Подібних суперечностей в українській системі освіти ще багато, як,
наприклад, полярна різниця між вимогами школи майбутнього до педагога
і сучасним рівнем його підготовки, між наявними і необхідними
методиками шкільного навчання тощо. Тому такою болючою є проблема
відсутності автономії педагогічного університету. Але не все так погано в
нашому домі. Ми маємо працьовитих і відданих своїй праві освітян. В
українській школі багато прогресивних традицій на зразок школи
В. Сухомлинського і надбань нинішніх педагогів-новаторів тощо.
Необхідно лише помірковано, творчо і спадкоємно розв’язувати
насамперед ключові суперечності процесу реалізації нової парадигми
освіти. Тоді можлива і реалізація ідей мрійників щодо створення освітньої
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системи, яка спиратиметься «на чотири основні принципи: вчитися жити,
вчитися пізнавати, вчитися працювати, вчитися існувати» [5, 192].
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РЕЗЮМЕ
М. А. Качуровский. Диалектика противоречий процесса
формирования новой парадигмы образования.
В статье рассматривается необходимость оптимального
разрешения основных противоречий процесса становления и развития
системы образования.
Обосновывается потребность симбиоза
образования и воспитания, а так же лучших традиций прошлого с новыми
с целью практической реализацией новой парадигмы образования.
Ключевые слова: діалектика, противоречие, старое, новое,
приемственность, парадигма образования, педагогическое творчество.
SUMMARY
M. O. Katchurovsky. Dialectics of New Education Formation
Contradictions.
The author dwells upon the necessity of the best solution for the main
contradictions of the new educational system development process. The
necessity of education and pedagogy, the best old traditions and new traditions
formation symbiosis is grounded.
Key words: dialectics, contradiction, the old, the new, education paradigm.
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СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ЯК СФЕРИ
НАУКОВОГО ЗНАННЯ: СПІВІСНУВАННЯ РІЗНОРІВНЕВИХ
ПОНЯТІЙНИХ ПАРАДИГМ
У статті обґрунтовано тезу про те, що соціальне формування людини як складова
світового історичного процесу відображається у багатьох своїх аспектах різними
науками – від історії до прикладних педагогічних дисциплін. Соціальна педагогіка
потенційно є тією наукою, яка зобов’язана віддзеркалювати не тільки завдання соціальної
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допомоги або профілактики девіантності, а й насамперед загальні закони становлення та
розвитку людини в історичному просторі. Підґрунтям її інноваційного розвитку є
асиміляція понятійних парадигм загальнонаукових і суміжних теорій.
Ключові слова: формування людини, методологія соціальної педагогіки,
соціально-педагогічна діяльність, соціально-педагогічний процес.

Ніхто не буде заперечувати, що загальні закони соціального
формування людини, її становлення і розвитку в історичному вимірі як
представника усього людського роду Homo sapiens заслуговують на те,
щоб бути предметом наукового вивчення. Проте предмет якої науки
становлять ці закони?
Соціальна педагогіка, яка у радянські часи не мала ні наукового, ні
навчально-методичного власного статусу і визначалася як «напрямок
буржуазного педагогічного знання», на посттрансформаційному
освітянському просторі швидко розвивається, немовби намагаючись
догнати західні аналоги. При цьому, хоча вона вже визнана окремим
напрямом підготовки фахівців у вищих навчальних закладах України, її
оформлення як самостійної сфери наукового знання лише відбувається.
Про це свідчить той факт, що у «Переліку спеціальностей, за якими
проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата
наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених
звань» [5], соціальна педагогіка віднесена до галузі педагогічних наук, за
якою присвоюється й науковий ступінь. «Перелік…» з його
класифікаціями є єдиним офіційним документом, що слугує вихідним
орієнтиром під час вибору напрямів і тематики дисертаційної роботи.
Таким чином, «соціальний» компонент у змісті цього напряму знання у
неявній формі притиснений педагогічною складовою, якій віддана
смислова, змістовна та ще й організаційно-управлінська перевага. Ті, кого
цікавить соціальна педагогіка, примушені будувати свою наукову роботу
переважно як педагогічну, дотримуючись усіх специфічних технологічних
вимог педагогічного дослідження.
Проте і за таких умов не існує єдиного погляду на сутність, предмет
та завдання сучасної соціальної педагогіки. Як відзначають І. А. Липський
та Л. Є. Нікітіна, «дослідники, які проявляють себе в науковому просторі
соціальної педагогіки… є одностайні в оцінці її відносної самостійності і
цілісності, проте питання про її статус, співвідношення з іншими науками
залишається дискусійним» [4].
Наприклад, М. А. Галагузова та її співавтори твердять, що «об’єктом
діяльності соціального педагога є діти та молодь, які потребують допомоги
у процесі їхньої соціалізації. До цієї категорії належать діти з
інтелектуальними,
педагогічними,
психологічними,
соціальними
відхиленнями від норми, що утворюються як наслідок дефіциту
повноцінного соціального виховання, а також досить велика кількість
дітей, які мають фізичні, психічні чи інтелектуальні порушення
розвитку…» [7, 23]. За рівнем своєї «педагогічної звуженості» до цього
визначення наближується теза Л. В. Мардахаєва, який твердить, що
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«соціальна педагогіка вивчає проблеми, що пов’язані зі спрямованою
діяльністю суб’єкта виховання (батька, особи, що його заміщує,
вихователя тощо), яка сприяє проведенню людини з моменту народження
по ступенях соціального розвитку і подальшому становленню її як
громадянина конкретного суспільства» [3, 9].
Напроти, Б. М. Бім-Бад визначає соціальну педагогіку як «галузь
педагогіки, що вивчає соціальне виховання, яке здійснюється як у власне
виховних установах, так і в різних організаціях, для яких воно не є провідною
функцією. Предмет соціальної педагогіки – дослідження виховних сил
суспільства і способів їх актуалізації шляхом інтеграції можливостей
громадських, державних і приватних організацій з метою створення умов для
розвитку і духовно-ціннісної орієнтації людини» [1, 267–268].
Специфічні завдання соціальної педагогіки у посібнику за
ред. А. Й. Капської визначені зовсім інакше: «…Соціальну педагогіку
можна розглядати як науку, яка розкриває вплив на педагогічний процес
конкретних соціокультурних умов, які виконують роль посередника між
соціальним середовищем і окремими галузями педагогічного знання, тісно
пов’язану з цивілізацією розвитку суспільства і з становленням соціальногромадських відносин. Соціальна педагогіка спрямована на перетворення
соціального середовища, попередження конфліктів, оптимізацію стосунків
особистості і соціуму» [8, 4]. На наш погляд, соціальній педагогіці тут
приписані функції соціальної політики, а також права і моралі.
Ширше визначення сформульовано в українському довідковому виданні
«Соціальна педагогіка: мала енциклопедія» за ред. І. Д. Звєрєвої: «Соціальна
педагогіка – наука про закономірності й механізми становлення і розвитку
особистості в процесі освіти та виховання у різних соціальних інститутах, а
також соціально орієнтована діяльність освітніх, наукових, культурних та
інших закладів і установ, соціальних служб, які сприяють формуванню
соціальної активності дітей, молоді та дорослих у вирішенні політичних,
економічних, соціальних та інших проблем» [6, 241].
Насправді, соціальна педагогіка, яка має двовікову історію свого
становлення, а також і передісторію, ніким із своїх засновників не
проектувалася як суто «педагогічна наука». До передісторії її становлення
треба відносити часи розвитку європейського соціально-гуманітарного
знання у його теоретичних формах (з початку ХVIII ст.), коли його
здобутками постають ідеї соціального прогресу, цивілізації, соціальної
комунікації, а також (переважно на германському підґрунті) –
культурології. Кінець ХVІІІ ст. позначений завершенням оформлення
психології як самостійної науки про людську душу, а це вимагало
поглиблення знань про закони її соціального та культурного розвитку. До
засад формування соціальної педагогіки треба відносити й історичне
знання ХVІІІ ст., оскільки воно цілком орієнтоване на вивчення
особистості, її соціальної ролі, умов формування різних продуктивних
форм соціальної активності тощо. Тоді ж активно розвивається етнографія
(за прийнятою у деяких державах назвою – етнологія, або етнічна
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культурологія). Все це узагальнювалося у різноманітних концепціях щодо
реальних та бажаних механізмів формування людства та особистості. І
перше місце серед цих концепцій посідала зовсім не педагогіка у її
сучасному розумінні, а філософія. Філософські просвітницькі теорії ХVІІІ
ст. (Дж. Локк, К.-А. Гельвецій, Ж.-Ж. Руссо, Д. Дідро та ін.), у яких був
найбільш глибоко охарактеризований вплив соціального середовища на
розвиток особистості, без чого було би неможливим утворення соціальної
педагогіки ХІХ століття, сьогодні дістали б назву «філософії освіти» або
«філософії виховання». Річ у тім, що в більшості європейських мов, крім
німецької, усі процеси виховання, формування та розвитку особистості, а
також і освіти та навчання, позначаються одним загальним терміном. В
англійській мові це education, у французькій education або formation, в
італійській – educazione або formazione, в іспанській – educación. Education
бере свій початок від латинського іменника educatio – «виховання»,
«розведення», «вирощування». Його корінням у свою чергу є дієслово
duco, у якому історично утворилось різноманіття не тільки «керівних» та
«управлінських» значень – водити, вести, проводити, тягнути за собою
тощо, але й значення «проведення», «передачі» чогось корисного [2, 357].
Крім того, у культурологічних концепціях французьких просвітників XVIII
ст. використаний термін «освіта» (фран. lumieres, нім. Aufklarung), який на
рівні сучасного розвитку людинознавчого мислення сприймається вже не
як наукове поняття, а як художньо-образна метафора. Але і його
наукотворчі можливості були достатніми для обґрунтування захоплюючих
проектів соціального навчання й виховання.
Засновник марксизму спочатку активно асимілював у своїх поглядах
філософсько-історичні уявлення про закономірності світового прогресу,
культурну феноменологію і діалектику історичного самовиявлення
людського духу. Але від загальноісторичних уявлень про людину як
«автора і актора власної історичної драми» та про «змінену людину як
продукт зміненого виховання», успадкованих від діячів французької
історичної школи, просвітників та Л. Фейєрбаха, К. Маркс достатньо
швидко перейшов до уявлень про «соціальне виробництво людини», яка є
суб’єктом функціонування конкретно-історичного формаційного типу
суспільства. Крім політичної економії, у ХІХ ст. також утворилися та
продуктивно розвивалися соціальна статистика та соціологія. І в цих
науках прикладної орієнтації необхідно висвітлювалися проблеми
соціально-педагогічного змісту. Отже, у ХVІІІ – ХІХ ст. уявлення про
соціальне формування людини, її проблеми та суперечності були
органічною складовою провідних напрямів наукової думки.
Наші погляди добре підтверджуються порівняльно-лінгвістичними
матеріалами з дослідження історії понять «освіта», «культура»,
«цивілізація», наданими у працях Л. Февра і Л. А. Сугай. У другій
половині XVIII – на початку XIX ст. активно формувався
суспільствознавчий та людинознавчий концепт «цивілізація» (сivilite,
Civilisation). У вченні Ж. А. Кондорсе про ступені і стадії цивілізації
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(«Ескіз історичної картини прогресу людського розуму») були глибокого
відображені проблеми формування людини як носія історичних здобутків
усіх минулих поколінь. Ці ідеї надихнули П. А. Гольбаха під час створення
його «Системи суспільства»; їх також використав і Д. Дідро та інші
французькі просвітники [10, 239–281].
Значний внесок у розвиток поглядів на закони історичного процесу
формування людини був зроблений німецькою культурологією кінця ХVІІІ –
початку ХІХ ст. Саме там сформувалось сучасне поняття «культури».
Німецький просвітник І. К. Аделунг випустив працю «Досвід історії культури
людського роду» у 1782 р. Тим самим був покладений початок традиції
використання терміна «культура» в її людиноформуючому значенні.
Надалі за допомогою цього поняття почали визначати відмінності у
духовному розвитку та практичній поведінці представників різних груп людей
у межах однієї держави, а також відмінності між мешканцями метрополій і їх
колоній. У цьому випадку поняття «культури» використовується як еквівалент
«цивілізації» або «цивілізованості», тобто як показник рівня історичного та
соціального розвитку, освіченості, писемності, технічної і технологічної
грамотності тощо. Про те, що процеси історичного формування людини
можна розуміти і пояснювати за допомогою різних понятійних систем, писав
вже І. Г. Гердер. Свого часу він доклав багато зусиль для того, щоб поняття
«культура» увійшло у широкий науковий ужиток. Звертаючи увагу на те, що
«виховання людського роду є багатовимірним процесом, з одного боку –
«генетичним», а з іншого «органічним», цей філософ відзначав, що в одному
смислі історичну генезу людини «можна назвати культурою, тобто обробкою
ґрунту, а можемо пригадати образ світла і назвати освітою» [9, 39–53].
Активно використав поняття «культура» для обґрунтування ідеї поступового
історичного виховання і вдосконалення людської природи видатний педагог Я.
А. Коменський. Ідеї щодо значення культури для історичного формування
інтелекту і моралі як здобуток культурного розвитку людства окреслений у
«Дослідах про людське розуміння» Дж. Локка.
Однак саме німецькі культурологи пішли у розвитку уявлень про закони
історичного формування людини ще далі. Штучний термін «соціальна
педагогіка» (Sozial-Pädagogik) є здобутком німецьких теоретиків 40-х рр. ХІХ
ст., який дав змогу поповнити характерні для тих часів культурологічні та
етнографічні дослідження «людиноформуючою» проблематикою. На відміну
від англійської чи французької мови, на німецьку мову слово «виховання»
перекладається як Erziehung, «вихователь» – Erzieher. Внутрішній смисл їх
добре з’ясується, якщо звернути увагу на значення коріння цих слів: ziehen –
смикати, тягнути. Таким чином, вихователь – той, хто тягне за собою
вихованця, причому «смикає» або «підштовхує» його за необхідності. Тому у
німецькій мові на рівні «шкільної педагогіки» історично була більш
обгрунтована активна роль вихователя та пасивний стан вихованця, і майже
відсутня рефлексія ролі суспільних умов формування вихованця. Точніше,
суспільні умови у вигляді інтеріоризованої духовної та комунікативної
культури відображені опосередковано крізь риси особистості вихователя, який
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є активним суб’єктом педагогічної діяльності. Мова завжди відображає рівень
мислення. Цілком зрозуміло, що новоутворений неологізм «Sozial-Pädagogik»
відобразив у себе не просто культурологічну мрію А. Дистервега, Г. Когена, П.
Наторпа про кращу школу, а достатньо цілісний соціальний проект
інноваційної системи теоретичного знання про людину, підкріплений
математичними методами вимірювання, опрацьованими у ті часи у дуже
популярній новій науці – соціальній статистиці, яка має безпосередні
практичні завдання і провідну мету – покращання існування суспільства.
Сучасні нариси парадигмальної системи соціальної педагогіки
утворюються багатьма авторами наукових досліджень та посібників:
І. М. Богдановою, І. Д. Звєрєвою, Т. І. Зубковою, М. А. Галагузовою,
А. Й. Капською, І. А. Липським, А. В. Мудриком, Л. В. Мардахаєвим,
В. А. Никитиним, Л. Є. Нікітіною, В. А. Сластеніним та ін. Але не кожний
з них звертає увагу на необхідність активного розвитку уявлень про
«світовий соціально-педагогічний процес», «соціально-педагогічну
складову світової історії», «закони соціально-педагогічного розвитку
людства». Навіть провідна категорія соціальної педагогіки – «соціальнопедагогічна діяльність» – майже ніколи не розглядається як одна із
найважливіших форм соціальної діяльності на всіх ступенях
історичного розвитку людства.
На наш погляд, причиною такого стану є «розрив» шляху
поступового розвитку соціально-педагогічної думки, який відбувся під час
«трансформування» нашого суспільства і ще не усвідомлений на
історичному та методологічного рівнях наукознавства. Цей розрив, з
одного боку, обумовлений історичними причинами і тому є об’єктивним. З
другого боку, в його утворенні віддзеркалилось негативне ставлення до
попередніх форм ідеології. Оскільки до «ідеології» у деяких випадках були
віднесені і деякі творчі здобутки соціальних та гуманітарних наук
минулого періоду історії, хоча вони ще і не вичерпали свого
методологічного потенціалу, утворилися й «штучні», тобто суб’єктивні
причини гальмування у розвитку соціально-педагогічного знання.
За жодних умов не є мотивованим намагання обмежити соціальнопедагогічне знання проблемами соціальної роботи, допомоги або
профілактики, тобто емпіричними та прикладними його формами.
Соціально-педагогічний процес як цілеспрямоване формування людини
відповідно до «соціального замовлення» відбувається у суспільстві, є однією із
форм соціальної діяльності, розгортається у масштабі історичного існування
людства. Такій підхід дає можливість актуалізувати парадигми соціальноісторичного, соціально-економічного комунікаційного та інших продуктивних
підходів, більш глибоко розглянути такі категорії, як соціально-педагогічна
діяльність, соціально-педагогічний процес, соціально-педагогічна система,
соціально-педагогічні відносини тощо.
ЛИТЕРАТУРА
1. Бим-Бад Б. М. Педагогический энциклопедический словарь. / Б. М. Бим-Бад. –
М. : Большая Российская Энциклопедия, 2008. – 528 с.
219

Філософія науки: традиції та інновації, 2010, №1(2)
2. Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь. Ок. 50 000 слов. /
И. Х. Дворецкий. [2-е Изд.].  М. : Русский язык, 1976.  1096 с.
3. Мардахаев Л. В. Социальная педагогика : учеб. / Л. В. Мардахаев – М.:
Гардарики, 2006. – 269 с.
4. Никитина Л. Е. Социальная педагогика в системе гуманитарного знания:
структура и святи [Электронний ресурс]. / Л. Е. Никитина, И. А. Липский – Личный
сайт Липского Игоря Адамовича. Раздел: Публикации. – Режим доступу:
http://www.lipsky.ru/page/Statii/Soc-Ped-1.html
5. Перелік спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття
наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і
присвоєння вчених звань. Затверджено Наказом ВАК України 23.06.2005 № 377. З останніми
змінами і доповненнями від 02.02.2009 № 45 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.vak.org.ua/specrada3.php
6. Социальная педагогіка : курс лекций / [ Галагузова М. А., Галагузова Ю. Н.,
Штинова Г. Н. и др.]; под общей ред. М. А. Галагузовой. – М. : Гуманит. изд. центр
ВЛАДОС, 2000. – 416 с.
7. Соціальна педагогіка : мала енциклопедія / [Алексеєнко Т. Ф., Басюк Т. П.,
Безпалько О. В., Звєрєва І. Д. та ін.]. за заг. редакцією І. Д. Звєрєвої. – К. : Центр
учбової літератури, 2008. – 336 с.
8. Соціальна педагогіка : підруч. [4-те вид. виправ. та доп.] – А. Й. Капська,
О. В. Безпалько, Р. Х. Вайнола, О. В. Вакулєнко. за ред. А. Й. Капської. – К. : Центр
учбової літератури, 2009. – 488 с.
9. Сугай Л. А. Термины «культура», «цивилизация» и «просвещение» в России
XIX – начала XX века / Л. А. Слугай // Труды ГАСК. Выпуск II: Мир культуры. – М.
:ГАСК, 2000. – С. 39–53.
10. Февр Л. Цивилизация: эволюция слова и группы идей / Л. Февр // Бои за
историю / Л. Февр; Пер. А. А. Бобовича, М. А. Бобовича и Ю. Н. Стефанова.
Комм. Д. Э. Харитоновича. – М.: Наука, 1991. – 629 с.

РЕЗЮМЕ
Е. Е. Щербина-Яковлева. Становление социальной педагогики как
сферы научного знания: сосуществование разноуровневых понятийных
парадигм.
В статье развивается положение о том, что социальное
формирование человека как составляющая мирового исторического
процесса отображается во многих своих аспектах разными науками: от
истории до прикладных педагогических дисциплин. Социальная педагогика
потенциально является той наукой, которая обязана отражать не
только задачи теоретического обоснования организационных форм
социальной помощи или профилактики девиантности, а в первую очередь
общие законы становления и развития человека в историческом
измерении. Важнейшие основания ее инновационного развития могут
быть обеспечены путем творческой ассимиляции понятийных парадигм
общенаучных и смежных человековедческих теорий.
Ключевые слова: формирование человека, методология социальной
педагогики,
социально-педагогическая
деятельность,
социальнопедагогический процесс.
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SUMMARY
E. E. Scherbina-Yakovleva. Becoming of Social Pedagogics as Spheres
of Scientific Knowledge: Coexistence of Diverse Concept Paradigms.
In the article position develops that social forming of man as a constituent
of world historical process is represented in many the aspects by different
sciences: from history to the applied pedagogical disciplines. Social pedagogics
potentially is that science which is under an obligation to reflect the tasks of
theoretical ground of organizational forms of social help or prophylaxis of
deviacy not only, and above all things general acts of becoming and
development of man in the historical measuring. The major grounds of its
innovative development can be well-to-do by creative assimilation of concept
paradigms of scientific and contiguous humanitarian theories.
Key words: the social forming of man, the methodology of socialpaedagogic, the social-paedagogic activity, the social-paedagogic process.
УДК 37.015.4
И. Д. Еремина
Сумской государственный педагогический
университет им. А. С. Макаренко

ТРАНСФОРМАЦИЯ ФУНКЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ СТУДЕНЧЕСТВА
В статье анализируются причины трансформации социальных функций в
системе высшего образования, а также пути решения основных проблем в этой
сфере. Значительное внимание уделяется демократизации системы образования и
воспитания путем приобщения молодежи к общественным ценностям. Анализируя
социальные позиции студенчества по целому ряду проблем, связанных с обучением в
вузе, автор опирается на результаты своих социологических исследований.
Ключевые слова: социализация, социальные функции образования, социальный
статус, рынок труда, трудовая адаптация, социальная адаптация, социальная
мобильность, социальная структура, девиантное поведение.

Студенчество можно определить как большую социальную группу,
занятую деятельностью по подготовке к высококвалифицированному
умственному труду. Данная общественная группа обладает переходным
статусом, поскольку она не имеет самостоятельного места в системе
производственной деятельности, общественной организации труда, она лишь
находится на стадии подготовки к общественно - полезному труду. Эта стадия
подготовки имеет определенные временные границы – от первого курса до
выпускного. Уже в начале стадии сделаны конкретные шаги – осуществлен
выбор вуза и специальности, во многих случаях изменены место жительства
(из села в город), условия жизни (из семьи в общежитие, в обстановку
самостоятельной организации быта), установлены новые связи –
общественные, семейные, личностные. Этот период в жизни студента
характеризуется более развитой системой социальных связей, многообразием
видов активности, в которую втянута студенческая молодежь в качестве
субъекта деятельности. Согласно статистическим данным [6, 462] в Украине
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действуют 904 высших учебных заведения (I – IV уровня аккредитации), в
которых обучается 2 813 800 человек.
Объединяя молодежь примерно одного возраста (17 – 22 лет) и
одинакового уровня образования, студенчество отличается от других групп
учащихся
рядом
особенностей:
формами
организации
своей
жизнедеятельности, концентрацией в крупных вузовских центрах,
«локализацией» образа жизни в стенах вуза, студенческой группе,
общежитии, относительной самостоятельностью в выборе способов
деятельности в учебное и неучебное время.
Из всех специальных институтов, оказывающих воздействие на
социализационные процессы студенчества, система высшего образования
является наиболее эффективным институтом. Её воздействие осуществляется с
помощью социальных функций, которые она выполняет в обществе.
Среди этих функций следует выделить прежде всего
экономическую или народнохозяйственную функцию, суть которой
состоит в профессиональной подготовке новых поколений молодежи к
трудовой деятельности. Благодаря этой функции система высшего
образования
обеспечивает
воспроизводство
различных
профессиональных отрядов квалифицированных специалистов в
необходимых народному хозяйству пропорциях.
Как правило, система образования (в том числе и высшего) не всегда
адекватно отражает социальные потребности и интересы общества. Как
утверждают экономисты и социологи, она отстает от уровня развития
техники и технологии производства на 5 – 10 лет. Развитию системы
образования присуще внутреннее противоречие между относительной
устойчивостью и подвижностью. Это обусловлено тем, что система
образования призвана обслуживать и текущие, и перспективные
потребности общества (примерно на полвека вперед, то есть на весь
период активной деятельности тех, кто обучается). Поэтому система
образования может либо отставать от потребностей и запросов
производства и общества, либо иногда опережать их, вызывая тем самым
целый ряд социальных проблем. Значительная часть наших злободневных
проблем связана со спецификой взаимоотношений региональных вузов с
рынками труда. Остановимся более подробно на характеристике
некоторых проблем.
Проблема 1. Касается количественных диспропорций в спросе на
специалистов и их реальном предложении. Дело в том, что специальности,
предлагаемые вузами, далеко не всегда соответствуют рыночной
конъюнктуре.
Сегодня в Украине у большинства высших учебных заведений
отсутствует адекватное требованиям рыночной экономики планирование
объемов и профилей подготовки выпускников. Приведем в качестве примера
Сумскую область. По данным городского центра занятости, на апрель 2008
года количество безработных в городе, числящихся на бирже труда, составило
4412 человек, из этого числа профессионалы (лица с высшим образованием)
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составили 12,6%. При этом экономисты и юристы – подавляющее число
безработных специалистов. Данные свидетельствуют о том, что в городе и
области давно уже переизбыток выпускаемых специалистов этого профиля, но
три высших учебных заведения и масса техникумов продолжают их выпуск.
Конечно же, экономическая специальность в условиях рыночных отношений
не потеряла своей актуальности, но необходимы некоторые коррективы в
подготовке этих специалистов. Однако вузы города не вносят эти коррективы,
действуя скорее по принципу выживания, нежели по принципу адаптации к
социально-экономическим изменениям. Даже в условиях кризисного общества
иногда достаточно небольших изменений в подготовке специалистов, чтобы
они стали востребованными на рынке труда.
Какого рода экономист сегодня необходим производству? Ответ –
универсальный. Многие отечественные предприятия заинтересованы в
укреплении связей с зарубежными фирмами. Поэтому современный
экономист должен знать по меньшей мере два иностранных языка, быть
способным сделать грамотный технический перевод инженерной
документации. У нас же языковая подготовка в вузах оставляет желать
лучшего. Ценным качеством специалиста является также умение работать
с компьютером. Это умение предполагает навыки программирования, а не
простого пользования компьютером. Современный экономист должен
досконально разбираться в вопросах делопроизводства. Иначе говоря,
экономист сегодня – это правая рука руководителя фирмы, предприятия.
Именно такого рода специалисты особенно нужны на рынке труда.
Сегодня нужны специалисты со знаниями на стыке целого ряда наук.
Поэтому нужны коррективы в программах обучения специалистов.
Вузам следует иначе реагировать на конъюнктурные изменения на
рынке труда. Надо заранее спланировать, зондировать необходимое
области число специалистов определенных профилей, составлять прогнозы
в выпуске специалистов в духе конъюнктуры времени, учитывая
региональные потребности и возможности самореализации специалистов
на местном рынке труда.
Проблема 2. Касается качества подготовки специалистов, ее можно
сформулировать как несоответствие уровня квалификации выпускников
требованиям работодателей.
На рынок труда зачастую выходят профессионально недоучившиеся
специалисты. Такого рода квалификационный уровень может
удовлетворить только тех руководителей, на предприятии которых
эксплуатируются устаревшие технологии и оборудование. Большинство же
работодателей ориентируются на кадры, владеющие несколькими
смежными профессиями, знающие организацию производства на лучших
иностранных фирмах, способные находить выгодных партнеров. Сегодня
нужны кадры, способные к динамичной профессиональной мобильности.
Хотя основным условием работодателей остается высокий уровень
профессиональной подготовки, однако не менее важна, с их точки зрения,
подготовка молодого специалиста к работе с людьми.
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К сожалению, многие студенты не осознают необходимости
развития в себе тех профессиональных качеств, которые порождены
рыночными отношениями и необходимы в условиях современного
производства. В качестве иллюстрации к сказанному можно сослаться на
результаты социологических исследований, которые были проведены
лабораторией социально-психологических исследований СНАУ в 1999,
2005 и 2009 годах. Объектом исследования явились студенты стационара
первых и старших курсов шести факультетов университета. Объем
выборки составил около 600 студентов в трех исследованиях, что
составило более 20% от всей генеральной совокупности (2652 студента
стационара), что обусловило достаточную репрезентативность опроса.
Таблица 1
Неважные и необязательные качества для выпускника вуза (в %)
№ п/п Неважные и необязательные 1999 г.
2005 г.
2009 г.
качества для выпускника вуза
1
Знание иностранных языков
43,8
18,8
15,6
Умение
пользоваться 17,4
7,9
6,0
2
компьютером
Настойчивость
и
здоровое 34,0
21,4
21,5
3
честолюбие
4
Готовность к сотрудничеству
26,0
19,0
17,0
5
Высокий культурный уровень
23,0
13,0
13,0
6
Уважение к другим
22,0
5,3
4,0
Творческий подход в решении
7
38,0
25,3
25,0
проблем
Данные говорят о том (табл. 1), что за прошедшие десять лет
наметился относительный прогресс в сторону позитивных изменений в
позициях студенчества. Студенты не ждут, когда их научат жить в
условиях рынка, а пытаются самостоятельно приобрести необходимый
опыт. Вузы могут и должны также внести свою лепту в формирование
требуемых качеств. Вузы должны:
1) развить мышление студентов и их умение четко излагать свои
мысли;
2) научить студента работать в коллективе, привить навыки
позитивного, конструктивного общения с людьми;
3) привить навыки самостоятельного обучения, способности
находить нужную информацию и анализировать её.
Вузам
необходимо пересмотреть
учебные программы с
содержательной
точки
зрения,
избавить
их
от
излишнего
теоретизирования, чрезмерной академичности, сконцентрировав основное
внимание на развитии практических навыков студентов.
Проблема 3. Касается формализма в прохождении студентами
производственной практики.
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В связи с переходом к рыночным отношениям практическая работа
студентов на предприятиях зачастую носит формальный характер.
Вопросы прохождения практики (за исключением педагогических,
медицинских вузов) во многих случаях ограничиваются изучением
документов, экскурсиями. Единицы работают в качестве дублеров.
Существенные недостатки в практической подготовке студентов к
будущей профессии объясняют их неуверенность, а зачастую и страх перед
самостоятельной работой, о чем свидетельствуют данные исследований
(табл. 2).
Эти данные свидетельствуют о том, что положительные эмоции
испытывают 41,2% первокурсников и 26,7% выпускников. Негативные
эмоции испытывают 49,4% первокурсников и 57,1% выпускников. Ясно,
что чем ближе студенты к началу трудовой деятельности, тем больше
возрастает у них чувство тревожности, неуверенности в завтрашнем дне.
Таблица 2
Чувства, испытываемые студентами при мыслях о будущем в
условиях рыночной экономики (в %).
№ Чувства, испытываемые студентами Среднеарифметическое
п/п при мыслях о будущем
по выпускным
по 1-м курсам
курсам
1
Напряженное ожидание неизвестного 40,2
48,8
2
Вера в свои силы
22,1
13,0
3
Уповаю на государство
4,1
1,3
4
Уповаю на родителей
3,2
3,1
5
Радость
11,8
9,3
6
Безразличие
2,7
4,0
7
Страх, ужас, отчаяние
9,2
8,3
8
Ничего особенного не ощущаю
6,7
11,8
Вузы должны содействовать безболезненному «вхождению»
студента в трудовую деятельность.
Проблема 4. Связана с отсутствием системы распределения
выпускников, обеспечивавшей их гарантированное трудоустройство,
трудовую адаптацию и социальные гарантии.
Вуз избавился от хлопотной работы по трудоустройству
выпускников. В результате оказалась утраченной формирующаяся годами
клиентура заказчиков, оказались разорванными связи с отраслевыми
организациями. Взаимодействие с предприятиями в большинстве случаев
основывается на личной инициативе проректоров, деканов, некоторых
преподавателей учебных заведений.
Отсутствует обратная связь с выпускниками, не налажен
мониторинговый анализ их трудоустройства, профессиональной и
социальной адаптации.
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Проблема 5. Низкая зарплата специалистов и ее задержка.
Часть выпускников вузов именно по этой причине вынуждена
отказываться от предложений работодателей. Отсутствие связи между
уровнем образования и размером зарплаты студенты уже четко себе
усвоили, как и то, что сокращение рынка труда больно бьет не только по
рабочим, но и по специалистам. Поэтому многие молодые люди, в том
числе студенты, связывают свои планы на будущее с работой в частных
предприятиях (табл. 3).
Таблица 3
Планы трудоустройства студентов СНАУ после окончания
университета (в %)
№
Возможные
Среднеарифметическое
п/п
места
трудоустройства
1999 г.
2005 г.
2009 г.
1

2
3
4

В
государственном
предприятии
В частном
предприятии
Начать свое дело
Все равно где

16,0

13,6

12,3

35,8

20,9

22,0

43,6
4,5

58,5
6,8

60,7
5,0

Наметилась тенденция к увеличению количества студентов,
желающих начать свое дело. Число же сторонников работы в
государственном предприятии стало еще меньше. Причины нужно видеть
не в том, что в лучшую сторону изменился частник, а в том, что в худшую
изменилось государство. На многих предприятиях зарплату платят с
опозданием, а владельцы частных фирм выплачивают заработную плату
вовремя. Выходит, что бюджетный кризис явился самой сильной формой
агитации за частный бизнес.
Многолетние социологические исследования на бывшем постсоветском
пространстве показывают, что самореализация молодежи все больше
определяется формой собственности предприятия или фирмы, где работает тот
или иной молодой человек, а также его жизненной ситуацией.
Практически для каждого второго работающего, особенно в
негосударственной сфере, актуальна проблема несоответствия образования
фактической работе, что в конечном итоге ведет к депрофессионализации
специалистов. По-прежнему сохраняется типичная для большинства
отраслей и профессиональных групп ситуация, при которой
вознаграждение за труд не отвечает сложности выполняемых
профессиональных функций.
Так, продвижение по службе и повышение квалификации на
государственных предприятиях редко сопровождается ростом зарплаты. В
негосударственных, напротив, оплата труда часто не зависит от квалификации
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молодых людей, а их карьера основана преимущественно на субъективных
критериях. Применительно к молодежи это несоответствие основывается
вдобавок еще и на возрастной дискриминации молодых работников (все хотят
опытных специалистов), особенно в коммерческих структурах.
Удивительный парадокс нашей жизни заключается в том, что
зачастую высокая трудовая мотивация и ориентация на производительный
труд приводят скорее к снижению показателей уровня жизни, нежели к их
повышению. А реализм иных, не связанных с трудом моделей
самореализации, наоборот, оказывается эффективнее с точки зрения
социального продвижения.
За рубежом оплата труда идет с учетом коэффициента интеллекта
профессии. Если в 40-х годах ХХ века коэффициенты интеллекта профессий
были подсчитаны до сотых долей, например, шкала профессий Барра [5], то
сегодня японские экономисты осуществили аналогичные расчеты до
тысячных долей, не желая терять ни грамма национального интеллекта.
Коэффициент интеллекта – не единственный критерий в оплате труда. В
Японии, например, система оплаты труда сложна и многофакторна, но связана
с отношением каждого работника к труду [3, 120].
Проблема
6.
Недостаточный
уровень
квалификации
преподавательского состава.
Научно-педагогические кадры имеют низкий уровень заработной
платы. Многие преподаватели вынуждены искать дополнительные
средства к существованию в различных подработках, что отрицательно
сказывается и на педагогическом, и на учебном процессах. Практически
разрушена на сегодняшний день система повышения квалификации
преподавателей. Сегодня эта система формально существует на бумаге. Ее
невозможно сравнить с институтом повышения квалификации, когда
преподаватель раз в пять лет, с отрывом от производства и сохранением
заработной платы, в течении полугода повышал свою квалификацию в
крупном научном центре. Каждый преподаватель знал своих коллег по
специальности в лицо, мог планировать совместную научную работу,
обмениваться информацией по результатам исследований, строить
интересные творческие планы по выпуску монографий, совместных
сборников научных работ и т. д.
Проблема 7. Тяжелая демографическая ситуация, порождающая
большой дефицит абитуриентов.
Согласно официальной статистике, «природный прирост» населения,
начиная с 1991 года, идет со знаком «минус». Это означает одно –
смертность превышает рождаемость [6, 350].
Таблица 4
Природный прирост населения (на 1000 населения)
1990 г.
1995 г.
2000 г.

0,5
-5,8
-7,6
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2005 г.
2006 г.
2007 г.

-7,6
-6,4
-6,2

Даже если конкретно предпринятые позитивные шаги правительства
по улучшению демографической ситуации в стране приведут к
позитивным результатам, то и в таком случае как минимум 15 лет вузы
страны будут испытывать большой дефицит (чем дальше, тем больше)
абитуриентов. В связи с этим остро возникнет необходимость поиска
выхода из этой ситуации. Ее разрешение лежит в плоскости координации
деятельности вузов.
Помимо экономической системы, высшее образование связано с
социальной структурой общества. Дело в том, что образование не только
«распределяет» знания между людьми, но и самих людей между
«ячейками» социальной структуры. В результате социальная структура
общества видоизменяется не только под воздействием внутренних
закономерностей своего развития, но до некоторой степени и под
воздействием системы образования. Каркас общества формируется
главным образом за счет общественного разделения труда. Система
образования лишь содействует воспроизводству отдельных элементов
социальной структуры.
Так, система профессионально-технического образования обеспечивает
«вход» молодежи в состав рабочего класса, колхозников-механизаторов,
некоторых категорий работников сферы обслуживания и т. д.
Система высшего образования обеспечивает «вхождение» молодежи
в средний класс. Помимо функции воспроизводства социальной
структуры, высшее образование выполняет функцию социальных
перемещений в обществе. Сегодня во всех развитых странах система
высшего образования является самым массовым каналом социальной
мобильности. Система высшего образования дает возможность
талантливым, способным представителям низших классов подняться вверх
по социальной лестнице, изменив свой социальный статус. В развитых
демократических странах общество является «открытым» в значительной
степени благодаря высшему образованию, которое, будучи платным, тем
не менее содействует притоку новых интеллектуальных сил из простого
народа. Социальный статус в этих странах не только дан человеку от
рождения, но может быть изменен им самим. Общество только
выигрывает, если содействует социальному продвижению талантливых
представителей социальных низов. К сожалению, в Украине больше
процветает «конкурс кошельков», а не интеллекта. Поэтому социальный
механизм пополнения студенчества делает вузовскую систему все более
самовоспроизводящейся, о чем свидетельствуют наши данные.
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Таблица 5
Оценка студентами СНАУ своего материального положения (в %)
№
1999 г. 2005 г. 2009 г.
п/п
1
Отказываем
себе
5,2
2,3
2,0
необходимом
2
Обходимся
только
53,8
31,1
30,2
необходимым
3
Особых
материальных
29,4
48,9
50,0
затруднений нет
4
Материальное
положение
9,7
16,6
17,0
семьи хорошее
5
Можем позволить себе все
1,0
0,9
0,8
Данные свидетельствуют о том, что в 2009 г. доля благополучных в
материальном положении студентов возросла, до 67,8%, составив 2/3
опрошенных студентов. Для сравнения, десять лет назад материально
благополучных студентов было 40%. Следовательно, студенчество
рекрутируется преимущественно из слоев, во многом успешно
адаптировавшихся к рыночным отношениям, хорошо обеспеченных.
Социальный состав студентов ассиметричен социальной структуре
общества и имеет весьма узкую социальную базу пополнения.
Современная система высшего образования скорее закрепляет реальное
неравенство, нежели его нивелирует.
В заключение следует отметить, что обществу необходим процесс
демократизации, который позволит выравнить права различных групп
молодежи на полноценную интеграцию в социальную структуру.
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РЕЗЮМЕ
І. Д. Ерьоміна. Трансформація функцій вищої освіти та соціальні
позиції студентства.
У статті проаналізовано причини трансформації соціальних
функцій у системі вищої освіти, а також шляхи розв’язання основних
проблем у цій сфері. Значну увагу приділено демократизації системи
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освіти та виховання шляхом залучення молоді до загальнолюдських
цінностей. Аналізуючи соціальні позиції студентства з цілого ряду деяких
проблем, пов’язаних з навчанням у ВНЗ, автор спирається на результати
своїх соціологічних досліджень.
Ключові слова: соціалізація, соціальні функції освіти, соціальний
статус, ринок праці, трудова адаптація, соціальна адаптація, соціальна
мобільність, соціальна структура, девіантна поведінка.
SUMMARY
I. D. Yeriomina. Transformation of Functions of Higher Education and
social positions of students.
The author focuses on the reasons which are connected with
transformation of social functions in the system of higher education. The ways of
solution of some problems in the sphere of education have been discussed as
well. Much attention is payed to the problem of cultivating in youth a love for
conventional spiritual values. The author came to some conclusions on the basic
of empirical data that had been obtained from sociological research.
Key words: socialization, social function of education, social status, labor
market, labor adaptation, social adaptation, social mobility, social structure,
deviant behaviour.
УДК: [130.2 : 37.013.73] (477.54/62)
Н. В. Радіонова
Харківський національний педагогічний
університет ім. Г. С. Сковороди

СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ОБГРУНТУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО
ПЛАНУ: ДОСВІД СЛОБОЖАНЩИНИ ХІХ ст.
Статтю присвячено дослідженню евристичного потенціалу філософії
навчального плану Харківського університету ХІХ століття. Доводиться, що
навчальні плани та програми Харківського університету ХІХ ст. обумовлювалися
загальнокультурними, політичними, та соціально-економічними чинниками та
підпорядковувалися спеціальним законодавчим актам про базові основи системи
освіти в Російській імперії. Особлива увага приділяється дослідженню
інтерпретаційних можливостей філософії навчального плану Харківського
університету ХІХ ст. у сучасних контекстах.
Ключові слова: навчальний план, Харківський університет ХІХ ст., освітній простір.

Актуальність. Останнім часом набула свого поширення метафора
освітнього простору. Це, насамперед, торкається визначення освітнього
простору євроінтеграції. Освітній простір є суттєвою атрибутивною
характеристикою освітнього універсуму. Він включає в себе світ знань та
освітніх цінностей, виховні ідеали, освітні й виховні стратегії, педагогічні
відносини, освітні інституції, освітні й виховні практики тощо. Для
розуміння сучасних освітніх й виховних практик, особливо у їх
європейській направленості, суттєве значення має логіка і методологічні
принципи формування навчального плану, який досить недавно став
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предметом філософської рефлексії. Саме тому, актуальність дослідження
філософії навчального плану Харківського університету ХІХ століття
зумовлюється його принциповою значущістю для розуміння тих процесів
що відбуваються в сучасній освіті і культурі.
Ступінь розробки проблеми. Дослідження навчальних планів та
програм у вітчизняній філософській традиції зустрічаються досить рідко
(серед праць вітчизняних науковців, що торкаються філософського
обґрунтування навчальних планів Києво-Могилянської академії та
Університету св. Володимира слід назвати дослідження М.Л.Ткачук[3],
З.М.Хижняк [11], М.В.Шевчук [13]). Між тим, організація знання у вигляді
навчальних дисциплін, які утворюють певні зв’язки та мають власний
автопоезіс, має принципове значення для розуміння освітнього простору.
Мета. Проаналізувати досвід становлення філософії навчального
плану Харківського університету ХІХ ст. у його історичний ретроспективі
та розглянути його соціокультурну динаміку.
В Харківському університеті ХІХ століття філософія навчального плану
займає центральне місце. Навчальні плани та програми Харківського
університету ХІХ ст. обумовлюються загальнокультурними, політичними, та
соціально-економічними чинниками та підпорядковувалися спеціальним
законодавчим актам про базові основи системи освіти в Російській імперії. До
таких офіційних документів які визначали логіку навчально-наукового
процесу належали – «Попередні правила народної освіти» (24 січні 1803 р.),
Статути відповідно 1804, 1835, 1863 та 1884 років, які були загальними для
всіх університетів Російської імперії, на основі яких кожен університет
розробляв власні рекомендації щодо складових частин навчального плану.
Трансформаційні процеси навчального плану у Харківському університеті
дозволяють простежити щорічні «Огляди публічного викладання наук у
Імператорському харківському університетіі». На основі яких можна
визначити декілька різновидів організації навчального плану. Перш за все
навчальний план залежав від вибору домінуючих дисциплін. Проблема
співвідношення гуманітарних та природничих дисциплін у навчальному плані
була актуальною для всіх навчальних закладів Російської імперії, вона
обговорювалася в академічних та урядових колах протягом всього ХІХ ст.
Адже розробка навчального плану не обмежувалася виключно сферою освіти
та науки, а зачіпала фундаментальні основи всього соціально-політичного ладу
та залежала від соціокультурної ситуації та світоглядної орієнтації. Тож,
домінування тієї чи іншої концепції освіти в Харківському університеті, як і в
усіх інших тогочасносних навчальних закладах, залежало від вибору між
загальноосвітньою, тобто гуманітарною, та професійно-спеціалізованою,
прикладною системами освітнього процесу, який робили розробники
університетських Статутів. Основу університетської освіти склав
державно-утилітарний принцип. Особливо, він був характерним для Статуту
1804 р., який, в першу чергу, передбачав підготовку нових кадрів до державної
служби. Отже, освітня ситуація в Російській імперії (університети
засновувалися державою і в інтересах держави) цілковито визначалася
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російським урядом, який протягом всього ХІХ ст., з меншим чи більшим
запалом проводив політику державної централізації та соціокультурної
уніфікації. Згідно з цим навчальний план передбачав формування певного типу
людей, яким були б властиві всі якості чиновника на державній службі. У
ньому наголошується на тих базових цінностях Російської імперії, що
визначають особистий та суспільний розвиток.
Навчальний план, який узгоджується з часом дії Статуту 1804 р., в
першу чергу орієнтований на гуманітаризацію вищої освіти та формування
всебічнорозвинутої особистості. Мета освіти в такому плані є
людинотворчою, а виховний аспект формує зміст навчального процесу.
Морально-етичне начало пронизує усі складові частини навчального
плану. На початку ХІХ ст. виразною ознакою російських університетів
було формування нового покоління еліти, здатної сприйняти ідеї
просвітництва. Тож, навчальний план вже за своїм функціональним
призначенням був покликаний виконувати важливу ідейно-виховну роль.
Згідно з чим, при організації навчального процесу в Харківському
університеті провідні наукові сили зосереджувалися на гуманітарних
відділеннях. На думку Ф. О. Петрова, гуманітарний напрямок навчальної
діяльності був особливістю Харківського університету перших років його
існування [8, К.2, 149]. У загальному вигляді навчальний план
Харківського університету передбачав поетапну підготовку майбутніх
фахівців. Так, на перших курсах, вони мали засвоїти універсальні знання,
потрібні кожному освіченому громадянину, і лише потім переходити до
опанування спеціальними, фаховими знаннями і вміннями. Проте, як
довела практика, студенти неохоче слухали загальні дисципліни,
орієнтуючись на предмети майбутньої спеціальності. Цей прагматизм
щоразу неприємно вражав німецьких спеціалістів, що підтримували культ
„чистої” науки. [10, 62]. Орієнтація на науковість навчального процесу на
практиці передбачала максимальне наближення змісту навчальних програм
до тогочасних наукових процесів. Як свідчить «Проект огляду викладання
предметів і розподілу практичних занять по Історико-філологічному
факультету Імператорського харківського університету» головною
формою були лекції, семінарські та практичні заняття були рідкістю.
Методика викладацької роботи передбачала читання основних і
додаткових (спеціальних) лекційних курсів, а також факультативних, поза
основною програмою університету у вільний час. Хоча Статут 1804 р. і
передбачав читання кожним професором трьох лекцій на тиждень по одній
годині кожна [8, К.1, 342]. Але з огляду на те, що викладачів не вистачало
(дефіцит професорів у Харківському університеті відчувався протягом
всього ХІХ ст.) були змушені читати декілька лекційних курсів.
Універсалізм був виразною ознакою тогочасної європейської професури.
Зважаючи на досить слабкий рівень підготовки слухачів і брак навчальних
посібників лекції здебільшого представляли з себе популяризацію
наукових знань. Що з одного боку надавало певної свободи в педагогічній
творчості та при розробці навчальних програм та планів, а з іншого – наука
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не мала самостійного характеру, підпорядковуючись потребам
навчального процесу, вона втрачала суто спеціальний сенс. Поруч з цим
суттєвим моментом навчального плану Харківського університету на
початку століття було залучення до навчального процесу практик
написання філософських творів. Безперечно, той факт, що філософія
входила майже до всіх навчальних програм певних навчальних дисциплін є
свідченням орієнтації вихованців насамперед на загальнолюдські цінності
та ідеали «просвітницької філософії, котра на початку ХІХ століття
вважалася Наукою наук, ключем до знань і властивостей людини та
громадянина нового типу. Панування філософії, котра визначала собою
викладання багатьох інших дисциплін, пояснювалося не лише тим, що
відкриття Харківського університету припало в культурному відношенні
на останні роки просвітницького століття – століття філософів. Пріоритет
філософії зумовлювався також орієнтацією на німецьку систему освіти та
політикою російського уряду» [9, 108–116]. Це особливо увиразнює
необхідність звернення до складових учбового закладу, котрі
забезпечували реалізацію програмних завдань курсу філософії. Під таким
кутом зору необхідно визначити місце філософських дисциплін та їх
значення. У зв’язку з цим звернемо увагу на навчальний план Харківського
університету на 1838–39 академічний рік. Який свідчить, що «по І-му
Відділенню
Філософського
факультету,
виконуючий
обов’язки
екстраординарного професора М. Н. Протопов буде викладати протягом
року: 1. Студентам 1-го курсу всіх факультетів Логіку, по 2 години на
тиждень, за Бахманом; 2. Студентам 3-го курсу І-го відділення
Філософського факультету – Етику, по 2 години на тиждень, за Герлахом;
3. Студентам 4-го курсу І-го відділення Філософського факультету –
Історію філософії, по 2 години на тиждень, за Теннеманом» [ 5, 3]. До
навчального плану на 1840–41 академічний рік із філософських дисциплін
запланована логіка та істория філософії [6, 4], а у навчальному плані на
1841–42 академічний рік філософію не заплановано на жодному
факультеті [7, 3]. Моральна філософія та історія філософії внесені до
навчального плану І-го Філософського відділення до 1850 р., також з
1847 р. відновлюються написання філософських творів. Починаючи з
1850–51 академічного року філософію виключено з навчального плану всіх
факультетів. Всіляко обмежувалося й викладання соціальних наук,
зокрема, історію політичних учень було виключено, політекономія хоча й
збереглася але стала лише не значним елементом навчального плану з
статистики. Політичними мотивами пояснюється й зменшення аудиторних
годин сучасних іноземних мов та збільшення на викладання слов’янських
мов. Нова освітянська стратегія, що ґрунтується на принципах православ’я,
самодержавства, народності та націлена, насамперед, на обґрунтування
політики русифікації та національно-культурної асиміляції всіх
неросійських народів, на практиці реалізовувалася створенням нових
кафедр: російської словесності та історії російської літератури, російської
історії, історії та літератури слов’янських наріч, на які запрошувалися
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слав’янофільські налаштовані вчені. Обрії педагогічної дійсності за таких
умов розгортаються за рахунок формування нового бачення культурної
винятковості Російської імперії у її порівнянні з Західною Європою.
Однак, як свідчить В. В.Кравченко: «Приблизно з другої половини
50-років ХІХ століття в історії Харківського університету починається
нова доба, що багато в чому нагадувала початок ХІХ століття з його
гуманним і освіченим імператором, новими надіями, проектами
ліберальних реформ...У самому ж університеті швидко виділилася група
ліберально налаштованої професури, котра розпочала боротьбу з
офіційною ідеологією, за демократизацію, інтелектуальне та моральне
оновлення університетського корпусу» [ 10, 102]. Тож, починаючи з другої
половини ХІХ століття в стінах Харківського університету розпочинається
рух, спрямований на оновлення змісту та методів освіти, на розширення
академічних свобод у контексті яких відбувається оновлення навчального
плану перш за все за рахунок повернення заборонених ранніше навчальних
дисциплін та відновлення практики аудиторних публічних диспутів.
Проект Статуту 1863 р. вимагав поглиблення спеціалізації та науковості
університетського навчання, згідно з чим було запропоновано поділити
історико-філологічний (у 1850 р. згідно з поправками до статуту 1835 р.
філософський факультет розділено на історико-філологічний та
фізико-математичний) факультет на два розряди – історичний та
філологічний та виділити «головні» та «неголовні» дисципліни для обох
розрядів [ 12, 73]. Рада Харківського університету не лише підтримала цей
проект, але й розробила навчальний план відділень, до якого не було
включено філософію. У доповіді ректора, яку було надруковано на початку
1864 року відзначалося, що Статут 1863 року приніс «кардинальні
покращення, які стосуються найбільш суттєвих сторін університетського
життя» [4, 175]. На перший план висуваються дисципліни, котрі тісно
пов`язані з проблемами сучасності, навіть у природничих науках
виявляються потяг до філософського осмислення фактів науки. Щодо
філософії, то її відродження як навчальної дисципліни відбувається лише у
1876–77 академічному році. Загальне уявлення про перелік філософських
курсів на різних факультетах дають щорічні «Огляди викладання
предметів
у
Харківському
університеті».
Наприклад,
у
1876–77 навчальному році до навчального плану включені такі дисципліни
як філософія та історія філософії; у 1877–78 навчальному році – історія
Нової філософії, логіка, на історичному факультеті – Істрія грецької
філософії та історія німецької філософії від Лейбніца до сучасності. У
1885–86 навчальному році розпочинаються практичні заняття з
Стародавньої філософії на історичному факультеті та Історія філософії
права на юридичному. Хоча основною формою занять залишаються лекції,
але обов`язкове включення семінарських та практичних до програми
викладання всіх факультетів університетів Російської імперії, мало
позитивні наслідки на організацію навчального процесу в Харківському
університеті. Привертає увагу те, що на вивчення філософських дисциплін
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збільшуеться кількість лекційних годин та запроваджуються семінари.
Статут 1884 р. пропонує широкий спектр норм і методів контролю за
навчально-виховним процесом, згідно з якими відвідування лекцій,
семінарів і практичних занять студентами стає обов’язовим. Крім того,
проведення публічних лекцій з гуманітарних наук стає обов’язковим.
Навіть читалися не лише окремі лекції, але й влаштовувалися серії лекцій.
Лекції мали подвійну мету: просвітницьку та збір коштів на різноманітні
заходи – недільні школи, допомога нужденним студентам тощо.
Безперечною заслугою Харківського університету є організація
навчального процесу з дисциплін, що мають певні зв’язки та взаємодії з
соціальним буттям. Це можна простежити оглянувши щорічні «Огляди
викладання предметів у Харківському університеті» з моменту відкриттям
університету. З методологічного боку, використання неформального
спілкування у навчальному процесі робить відкритою сферу педагогічної
творчості до якої залучаються як викладачі так і студенти, крім того доповнює
предметне знання екзистенційним супроводженням. Згідно з уставом від 5
листопада 1804 року перед Харківським університетом стояла задача не тільки
ретельної фахової підготовки студентської молоді, але й пробудження до
самостійної, активної та творчої самодіяльності, що передбачає перед усе
розвиток різноманітних форм мислення. З метою адаптації студентської
молоді до навколишнього світу та формування навичок і вмінь спілкування
було рекомендовано професорам деяких наук, а особливо словесних,
філософських та юридичних вести бесіди зі студентами. Щоб привчити їх
творчо мислити та вільно викладати свої думки було запроваджено практику
написання конкурсних творів, які, серед практик філософського спілкування,
набувають особливого значення. Написання творів практикувалось з самого
відкриття університету, а у січні 1843 року міністр навіть дозволив
Харківському університету друкувати кращі студентські твори окремою
книжкою, під назвою: «Опыты студентов Императорского Харьковского
университета в отечественном языке и словесности». Для розгляду
студенських творів, рекомендованих до друку було створено спеціальний
комітет. На думку Ярославського-Петровського, «ця книжка свідчить не
тільки про працелюбність та обдарованість наших вихованців, але й містить у
собі статті, що мають наукове значення». За його словами, такими є
дослідження студента Михайлова «Как образовались сказания об Эннеадах и
как они перешли в сказания римлян» (1846), студента Шведова «О
материальных средствах к письменному сообщению мыслей у римлян» (1846)
та інші. Згідно з наказом 1872 року студенти обов’язково повинні були надати
письмові робот. Цей наказ викликав безліч позитивних відгуків і пропозицій.
Наступним кроком, згідно з орієнтацією навчального плану університету на
співпрацю держави й громадянства та активний пошук шляхів їх взаємодії в
організації освітньої справи стає залучення найкращих представників
українства до вирішення освітянських проблем, що привело до створення
своєрідного осередку української освітянської інтелігенції.
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Таким чином, досвід Харківського університету ХІХ ст. виразно
показує, розробка навчального плану не обмежується виключно сферою
освіти та науки, а зачіпає фундаментальні основи всього соціальнополітичного ладу та залежить від соціокультурної ситуації та світоглядної
орієнтації. Отже, вивчення історичного досвіду організації філософії
навчального плану, має сенс для розуміння тих тенденцій, які сьогодні
даються взнаки в освітньому просторі України.
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РЕЗЮМЕ
Н. В. Радионова. Социокультурное обоснование учебного плана:
опыт Харьковского университета ХІХ века.
Статья посвящена исследованию эвристического потенциала
философии учебного плана Харьковского университета ХІХ века.
Доказывается, что учебные планы и программы Харьковского
университета ХІХ века определялись общекультурными, политическими и
социально-экономическими
факторами,
а
также
подчинялись
специальным законодательным актам о базовых основах системы
образования в Российской империи. Особое внимание уделяется
исследованию интерпретационных возможностей философии учебного
плана Харьковского университета ХІХ века в современных контекстах.
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SUMMARY
N. V. Radionova. Socialcultural’s Ground of Curriculum: Experience of
the Kharkov University of ХІХ of century.
The article is sacred to research of heuristic potential of philosophy of
curriculum of the Kharkov University of ХІХ of century. Proved, that curricula
and programs of the Kharkov University of ХІХ of century were determined by
general’s cultural, political and socio-economic factors, and also submitted to
the special legislative acts about base bases of the system of education in the
Russian empire. The special attention is spared to research of interpretation
possibilities of philosophy of curriculum of the Kharkov University of ХІХ of
century in modern contexts.
Key words: curriculum, Kharkov University of ХІХ of century,
educational space.
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ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ПРОБЛЕМА
ІСТИННОСТІ НАУКОВОГО ЗНАННЯ
У статті розглянуто проблему істинності наукового знання в
контексті трансдисциплінарних досліджень. Особливий акцент зроблений
проблемі продукування істини, яка покликана відігравати роль
компонента, що пов’язує будь-який науковий формалізм через його
інтерпретацію з об’єктивною дійсністю.
Ключові
слова:
істина,
трансдисциплінарність,
міждисциплінарність, полідисциплінарність.
Характерною особливістю наукового пізнання є прагнення такого
знання, яке ми могли б кваліфікувати як істинне. Історія філософії і науки
дає нам привід сумніватися у можливості одностайного тлумачення такого
феномена, як істина. Уся історія людства демонструє хиткість і
непередбачуваність досліджень у галузі наукової алетіології.
На думку російського філософа В. М. Розіна: «Ландшафт сучасної
теоретичної філософії визначається п’ятьма основними напрямами думки:
екзистенціалізмом, феноменологією, герменевтикою, методологією і
постмодернізмом», кожен з яких претендує на своє бачення істини та
шляху до неї [3, 8]. Щось подібне відбувається загалом у науці, що нагадує
відому притчу про слона, коли кожна його частина по-різному
усвідомлюється його реципієнтами. Таким «слоном» на сьогодні є
досліджуваний наукою світ, коли останній фрагментується і в цьому
контексті не передбачає формулювання єдино істинного знання. Тому й
актуалізується нині аналіз феномену трансдисциплінарних досліджень,
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покликаний зрефлексувати намагання науковців побудувати єдину
конструкцію уніфікованої науки, якщо не методологічно чи лінгвістично,
то принаймні евристично.
Сьогодні важко уявити вченого, який би своїми потугами не прагнув
досягти бажаного – істини, оскільки «існуючи у світі та активно
взаємодіючи з ним, людина потребує правильного, об’єктивного чи хоча б
відносно істинного знання про нього. Бо без такого знання було б
неможливо орієнтуватися у світі. Воно необхідне для того, щоб мати змогу
на підставі одержаних результатів передбачати і натомість знати, чого
чекати від навколишньої дійсності» [1, 300]. Паралельно процес
диференціації та інформатизації науки на сьогодні є одним з головних
чинників, що створює нову, неуявну раніше інфраструктуру соціуму,
перебудовує матеріальні та суспільні відносини, соціальну психологію та
ідеологію, процес наукового пошуку.
Трансдисциплінарна індустрія виробництва наукових знань стає
головною епістемологічною проблемою, а пошук істинного наукового знання
об’єднує дослідників, конструкторів, технологів у трансдисциплінарні
лабораторії («студії» за термінологією Басараба Ніколеску), основною ідеєю
яких є трансфер методів, стратегій наукового дослідження.
У межах інформаційної революції відбувається комп’ютеризація
сфери науки та освіти. У зв’язку з цим посилюється закономірний процес
символізації і математизації наукових теорій, формалізації їхньої мови,
підвищується роль абстрактного мислення і його креативної функції в
науковій та практичній діяльності. Тим самим результати наукових
досліджень повинні набувати вищого ступеня об’єктивності та
достовірності, а наукові теорії – більш доказовий характер.
У спектрі філософських проблем наукового знання важливою є
проблема місця трансдисциплінарних досліджень на шляху продукування
істини, тому що поняття істини в науковому знанні покликане відігравати
роль компонента, що зв’язує будь-який науковий формалізм через його
інтерпретації з об’єктивною дійсністю.
Здається, ніби багато проблем, які існують на сьогодні у площині
трансдисциплінарності, пов’язані з тим, що ми використовуємо різні її
дефініції або, що ще гірше, обговорюємо трансдисциплінарність, не
уточнюючи значення цього поняття. Жан Піаже, який один з перших
запропонував цей термін, так висловився з цього приводу на засіданні
семінару «Міжпредметні зв’язки – проблеми освіти і досліджень в
університетах», що проходив у вересні 1970 року у Франції: «Нарешті, на
етапі міждисциплінарних відносин ми переходимо на вищий їх рівень –
трансдисциплінарний, коли стає можливим не тільки тісна взаємодія між
науково-дослідними напрямами, а й поглиблення зв’язків між ними,
долаючи стійкі дисциплінарні бар’єри» [7, 144].
І дійсно, сьогодення вимагає не стільки методологічно, скільки
евристично поєднати зусилля наукових досліджень, виробити спільну
стратегію наукового пошуку, оскільки в такому випадку реальність буде
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репрезентована зовсім в іншій своїй актуалізації, такій, як про це писала
цитована вище О. А. Мамчур. Ідея доленосності і поки що непізнаної
сутності трансдисциплінарності наукових досліджень є основною ідеєю
«Маніфесту трансдисциплінарності» Б. Ніколеску.
У цьому маніфесті для ХХІ ст. дослідник об’єднує наукові,
культурні, релігійні принципи, необхідні у своїй комплексності
застосування для розв’язання проблеми фрагментації наукового знання,
що, на його думку, є свідченням хворобливого стану сучасного життя і
сучасної науки. Б. Ніколеску ідентифікує небезпеку самознищення
цивілізації із бездумним використанням техніки і пропонує
альтернативний шлях її вирішення – трансдисциплінарний підхід у
наукових дослідженнях, що змінить наш обрій, гештальт світобачення і
відповідно наше ставлення до нього. Б. Ніколеску закликає переосмислити
принципи буття в контексті розвитку квантової науки. Він стверджує, що
реальність не є чимось, що існує однорівнево, а навпаки, вона
репрезентована багатьма рівнями, і тільки в межах трансдисциплінарних
наукових досліджень можна зрефлексувати одночасно динаміку кількох
рівнів реальності. А це вже є очевидним замахом на істину.
Впевнено можна констатувати, що трансдисциплінарність не є власне
методом, а здебільшого програмою пізнання. Якщо методологічно чи
евристично зважуватися на трансдисциплінарність. Це позаяк із необхідністю
впевнено змінює онтологію, проекцію нашого споглядання буття.
Ідея трансдисциплінарності за Б. Ніколеску може бути виведена
принаймні з двох ідей квантової фізики. По-перше, визнається можливість
принципу середнього значення, на відміну від бінарної аристотелівської
логіки, у якій протиставляється істинне і хибне в одному і тому самому
відношенні, в один і той самий час (відповідно до формально-логічного
закону тотожності). Така логіка виключає третій варіант, третє значення.
Здається, важливим є те, що немає середнього значення, жодної третьої
можливості. Проте середнє є частиною реальності і має бути враховане.
Друга ідея трансдисциплінарності полягає в тому, що реальність
складається більш ніж з одного рівня, про що вже йшла мова. Кожен рівень
має власні закони і логіку розвитку. На підтвердження цього зауважимо, що
явища на квантовому рівні відбуваються інакше, ніж ті, що на рівні
повсякденності, макрорівні. Ідея трансдисциплінарності заперечує принципи
класичної науки в тій частині, зокрема коли постулюється експериментальне
спостереження чи то корпускулярних, чи то хвильових властивостей
мікрооб’єктів. Сучасна наука, як відомо, у своїй некласичній, більше у
постнекласичній (за аналогією, зокрема О. П. Огурцова, постмодерністській)
моделі Всесвіту дещо відходить від такого постулювання.
Нові інноваційні моделі та стратегії відображені у зміні пріоритетів
соціальних наук. Усі сучасні соціальні інститути: політичні, економічні,
релігійні тощо базуються на бінарній логіці й ідеї однорівневої реальності.
Вони засновані на ньютонівському погляді на світ і думці ХІХ століття про
те, що вважається науковим. Така точка зору навряд чи адекватна, щоб
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розв'язати завдання безпрецедентної складності у ХХІ столітті. Саме тому
dсі вони не здатні відповісти на нагальні виклики сучасності, не змінивши
свої стратегії та її (сучасності) оцінки. На думку О. П. Огурцова, «сучасна
філософія науки базується на принципі мультидисциплінарності наук,
множини способів пояснення досліджуваних процесів і явищ,
мультиваріативності науково-раціонального дискурсу» [2, 10].
За цих умов трансдисциплінарний підхід стає нагальним у справі
розвєязання гострих епістемологічних проблем. Бесараб Ніколеску,
наприклад, закликає до створення студій (atelier) або «робочих груп», які
були б місцем зустрічей викладачів і студентів, де б генерувалися
конструктивні ідеї та здійснювався моніторинг їх діяльності [6]. Він
уважає, що необхідно створити студії з трансдисциплінарних досліджень
(без будь-якого ідеологічного, політичного чи релігійного втручання), до
яких би залучалися науковці з різних дисциплін. Цю ідею поступово мають
упроваджувати дослідники і творча інтелігенція, що працюють за межами
університету, вони всі повинні прагнути до академічного діалогу між
різними культурними підходами.
Ці студії за Б. Ніколеску мали б бути спрямовані на заохочення та
розвиток, «мати міжкультурний, міжрелігійний і транснаціональний
характер». Він додає, що «спеціальні зусилля повинні бути направлені на
те, щоб деякі з таких студій тісно співпрацювали б з університетами у
країнах, що розвиваються». Вибір слова «студія», на нашу думку, є досить
доречним. Студія трансдисциплінарності – це місце, де ентузіазм є
нормою, а не винятком. Ми переконані, що після створення таких центрів,
зміниться і сам зміст поняття «університет», яке стане позначати місце, де
вивчатиметься і споглядатиметься Всесвіт.
Хоча і можна погодитися із Б. Ніколеску, що такі студії мають бути
створені в кожному університеті, варто додати, що вони мають також
існувати і за межами університетів. З огляду на сьогоднішній стан речей у
світі ми повинні зробити це негайно, бо не можемо чекати до завтра, тому
що завтра може бути запізно, як про це писав Б. Ніколеску у своєму
«Маніфесті трансдисциплінарності» [5].
Трансдисциплінарність – явище відносно нове. На сучасному етапі
розвитку наукового знання вчені вибудовують розуміння цієї концепції,
спираючись на аналіз континууму парадигм знання, починаючи з моно-,
мульти-, плюро- та інтердисциплінарності і завершуючи, власне,
трансдисциплінарністю.
Активне обговорення проблеми трансдисциплінарності у світовій науці
почалося із середини 80-х років ХХ ст., однак через свою семантичну
невизначеність це поняття досі не має однозначної дефініції.
Трансдисциплінарність розуміють і як своєрідну «декларацію», що
урівноважує значущість усіх елементів наукового пошуку (науки, вчених
тощо), і як рівень освіченості конкретної особистості, і як програму, принцип
дослідження навколишнього світу, згідно з якою наукова проблема має
досліджуватися одночасно на кількох рівнях (наприклад, фізичному та
240

Філософія науки: традиції та інновації, 2010, №1(2)

психічному), коли відкриваються широкі можливості для взаємодії багатьох
наукових дисциплін під час вирішення комплексних суспільних і природничонаукових проблем. У цьому значенні термін «трансдисциплінарність»
передбачає можливість трансферу ідей, методів та самих науковців у суміжні,
а подекуди і несуміжні галузі наукового знання.
Під трансдисциплінарністю розуміють ще й позанаукові знання, які
не утворюють масиву наукових дисциплін, але які застосовуються у
науково-популярних програмах чи політичній рекламі.
Проблема ідентифікації трансдисциплінарності гостро резонує з
проблемою її диференціації, зокрема порівняно з іншими близькими за
значенням
поняттями.
Так,
термін
«міждисциплінарність»
означаєнасамперед, кооперацію різних наукових дисциплін, використання
спільних понять для позначення та пояснення певних подій чи об’єктів.
Полідисциплінарність є такою характеристикою дослідження, коли певний
об’єкт аналізується, вивчається одночасно різними науками, але з різних
аспектів. Трансдисциплінарність характеризує такі дослідження, які
виходять за межі конкретних дисциплін, відбуваються ніби через розтин
дисциплінарних
бар’єрів.
Трансдисциплінарні
дослідження
характеризуються трансфером когнітивних схем з одного дисциплінарного
поля до іншого, розробкою спільних проектів дослідження.
Необхідною є вимога, щоб кожна наукова дисципліна, яка є
частиною трансдисциплінарного комплексу, була одночасно і відкритою, і
закритою системою. Відкритою відносно до нових когнітивних схем,
імпортованих з суміжних наукових дисциплін з чітко вираженою
евристичною значущістю і готовою скооперуватися задля реалізації
спільних дослідницьких проектів. Закритою вона має бути остільки,
оскільки повинна зберегти власний специфічний предмет й аспект
дослідження, розвивати дослідницькі методи і стратегії.
Міждисциплінарний характер наукових досліджень побудований на
двох ієрархічних рівнях, він відповідно асоціюється з координацією нижчого
рівня вищим. Така координація є цілеспрямованою, коли загальна аксіоматика
групи суміжних дисциплін визначається наступним в ієрархії рівнем.
Схема 1
Міждисциплінарність
(координація з ідеєю вищого рівня)
Філософія

Етика

Гносеологія

Онтологія

Терміни «міждисциплінарний» та «трансдисциплінарний», як нам
здається, є вживаними інтуїтивно, так само інтуїтивно вони здебільшого і
розуміються. Це є причиною їх надто ускладненого розрізнення – як
змістовного, так і предметного. До міждисциплінарних ми відносимо як
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правило ті науки, які використовують концептуальні засоби та методи
інших наук, синтезовані у новій науці для вирішення її специфічних
завдань. Ці завдання принципово вирішувані лише із залученням
пізнавальних засобів інших наук.
Цікаво зазначити, що іноді поняття «трансдисциплінарність»
ототожнюється з такими поняттями, як мультидисциплінарність,
плюродисциплінарність чи інтердисциплінарність. Визначальним у такому
ототожнюванні значень цих понять є кількісні та якісні характеристики
залучених ученим інших дисциплін для розв’язання проблем власне своєї
«рідної» науки.
Так, під поняттям «мультидисциплінарність» ми будемо розуміти
таке дослідження, коли науковець вивчає певний феномен на межі кількох
наукових дисциплін, але без урахування зв’язків між ними. Наприклад,
можна бути компетентним у галузі хімії, соціології чи лінгвістики, але без
будь-якого поєднання прийомів, способів, практик розв’язання проблеми
цими дисциплінами. Досить широкою є співпраця науковців у межах
однієї багатопрофільної науково-дослідницької лабораторії чи групи, в
якій кожен елемент виконує свої професійні, дослідницькі функції окремо
від інших, без залучення евристичного чи методологічного потенціалу
інших. При цьому, отримане внаслідок їх діяльності знання вважається
результатом спільного проекту.
Схема 2
Мультидисциплінарність
(немає кооперації між елементами)
космофізика
валеологія
ботаніка
Плюродисциплінарність все ж таки передбачає співробітництво між
дисциплінами, але без будь-якої координації та ієрархічності. Таке
співробітництво зазвичай відбувається в сумісних сферах наукового
знання, таких, як історія, філософія та мовознавство. Вивчення кожного з
таких рівнів підсилює розуміння інших. Плюродисциплінарний підхід
передбачає порівняння і протиставлення методологій і сутностей суміжних
наук з метою віднайти у кожній з них неявне знання та зорганізувати
обговорення методологій. Проте, за цього підходу не відбувається
об’єднання дисциплін у нову дисципліну.
Схема 3
Плюродисциплінарність
(кооперація без координації)
історія
філософія
мовознавство

Трансдисциплінарність є результатом координації всіх ієрархічних
рівнів міждисциплінарного дослідження (емпіричного, прагматичного,
нормативного і аксіологічного) [4].
Дисципліни в основі піраміди досліджують та описують світ таким,
яким він є. Тут ми можемо сформулювати фізичні закони та принципи
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природи і суспільної динаміки. На цьому рівні ми задаємося питанням:
«Що існує?».
Схема 42

Наступний рівень в основному утворюють технологічні дисципліни, на
якому ми ставимо питання: «Що ми можемо зробити?» після висновків про
знання емпіричного рівня. Але відповіді на питання ми не отримуємо, оскільки
ми робимо речі тільки тому, що знаємо, як їх робити. Дисципліни ж
нормативного рівня формулюють питання не про можливість, а про бажання
певної дії. Аксіологічний рівень дисциплін репрезентує так званий «ціннісносмисловий універсам» (за термінологією С. Б. Кримського).
Зважаючи на вищевикладене, можна констатувати той факт, що
трансдісціплінарний підхід потрактовує ситуацію з об’єктом і системою
через їх єдність і внутрішню організацію. У трансдисциплінарній науковій
картині світу останній є єдиною впорядкованою системою.
Відстороненість спостерігача від об’єкта стимулює його розгляд як
єдиного феномена. А бути єдиним – означає мати один і той самий
природний порядок у будь-якому фрагменті середовища і в будь-якій
взаємодії цих фрагментів. Тому однією з основних ознак
трансдисциплінарних систем є їх подібність на будь-якому рівні буття, для
будь-яких природних фрагментів та їх взаємодій.
Оскільки у трансдисциплінарній науковій картині світу єдність є
головною ознакою впорядкованої системи, остільки одиниця порядку, що
обумовлює таку єдність, має бути такою філософською категорією, якою
зазвичай позначають єдність і загальність – це простір і час. Отже, одиниця
порядку, як образ трансдисциплінарності системи, має три аспекти, в яких
закладені єдині принципи побудови, – просторовий, темпоральний та
інформаційний аспекти.
На відміну від процесуальної дисциплінарної системи, яка
асоціюється з об’'єктом, непроцесуальна трансдисциплінарна система
асоціюється з порядком, який обумовлює єдність цього об’єкта. У цьому
компліментарність дисциплінарних і трансдисциплінарних систем,
необхідна в організації та проведенні наукового дослідження. При цьому
2

Схему подано за Manfred A. Max-Neef. Foundations of transdisciplinarity.
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перші виділяють, класифікують і досліджують очевидну предметність
об’єкта, її взаємодії, а інші – уточнюють: чи всі елементи цієї предметності
і взаємодії потрапили до предметного поля дослідження.
Крім того, непроцесуальна трансдисциплінарна система є
нормативною складовою об’єкта. Тому зміст і конструкція її просторового,
темпорального та інформаційного аспектів є певною програмою розвитку
об’єкта. На відміну від дисциплінарного методу, трансдисциплінарний не
шукає очевидні відношення і зв’язки, а заздалегідь передбачає їх наявність
та організуючий вплив на об’єкт. У результаті об’єкт не тільки пізнається.
Одночасно формується розуміння його справжнього місця і ролі в
навколишньому світі. У свою чергу, пізнання механізму індивідуального
прояву порядку дозволяє створювати способи гармонізації стану об’єкта
відповідно до його місця та функції.
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РЕЗЮМЕ
А. Е. Лебедь. Трансдисциплинарные исследования и проблема
истинности научного знания.
В статье рассматривается проблема истинности научного знания в
контексте трансдисциплинарных исследований. Особый акцент сделан на
проблеме продуцирования истины, которая должна играть роль
компонента, который связывает любой научный формализм через его
интерпретацию с объективной действительностью.
Ключевые слова: трансдисциплинарность, междисциплинарность,
полидисциплинарность, истина.
SUMMARY
A. E. Lebed. Transdisciplinary Investigations and the Problem of the
Truth of Scientific Knowledge.
The issue addresses the problem of truth of scientific knowledge in the
context of the transdisciplinary investigations.The special accent is made on a
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problem making trues which should play a role of a component which connects
any scientific formalism through its interpretation with the objective validity.
Key
words:
truth,
transdisciplinarity,
interdisciplinarity,
polidisciplinarity.
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Н. Н. Зленко
Сумський державний педагогічний
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ВЛИЯНИЕ НАНОНАУК И СВЕРХТЕХНОЛОГИЙ НА
СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО
В статье раскрывается сущность нанонаук и сверхтехнологий и
обосновывается их методологическая значимость на современном этапе. Особый
акцент сделан на анализ положительных и негативных моментов влияния нанонаук и
сверхтехнологий на современное общество. Предпринята попытка показать влияние
нанонаук и высоких технологий на процесс образования.
Ключевые слова: нано, нанонаука, нанотехнология, сверхтехнологии, hi-tech,
hi-hum, NBIC – технологии.

Происходящий на наших глазах мегатехнологический сдвиг в развитии
цивилизации стал уже привычным предметом для размышления. Суть его
состоит не столько в появлении новых инфо-, био-, нанотехнологий и прочих,
сколько в том, что эти технологии, взаимодействуя друг с другом, начинают
трансформироваться в сложную метасистемную целостность – в новое
психосоциальное пространство человеческого бытия.
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что главной
особенностью осмысления развития современных сверхтехнологий
является возникновение широкого общественного и научного интереса к
проблемам оценки социальных, экологических, этических и культурных
последствий внедрения новых технологий, которая становится
неукоснительным требованием развитых стран.
Проблема нашего исследования имеет междисциплинарный
характер, что потребовало анализа исследований в различных областях
науки, затрагивающих тот или иной важный аспект данной проблемы.
Наиболее фундаментальный уровень исследования проблем нано- и
свертехнологий представлен в работах Э. Дрекслера, В. Иноземцева,
М. Кайку, М. Кастельса, В. Князевой, Н. Кобаяси, С. Лема, В. Лукъянца,
Н. Моисеева, А. Назаретяна, Дж. Нэсбита, Ф. Оуэнса, Ч. Пула, М. Ратнера,
Ф. Фукуямы и др. Но при этом установлено, что в современной
философской литературе пока еще нет исследований, посвященных
целостному анализу данной проблемы, знание о разнообразных
воздействиях нано- и сверхтехнологий часто имеет констатирующий и
описательный характер, механизмы взаимодействия высоких технологий,
науки и общества не прояснены и не раскрыты.
Во многом трудности анализа этих многочисленных и
многоаспектных взаимодействий обусловлены сложившейся путаницей в
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определении понятия «сверхтехнологии», в результате существует еще
большая неопределенность, чем с понятием «технология». При этом
словосочетание «сверхтехнологии», «высокие технологии» и ряд других
(High-Tech, High Tech, Hi-Tech, хайтек, хай-тек, наукоемкие, сингулярные,
NBIC – технологии и т.п.) уже широко используются не только в научной
и профессиональной среде, но и в повседневной жизни современного
человека. Так, В. С. Лукьянец в своих работах пишет «...будущее
человечества предстает как суррогатная онтология, то есть как бытие,
которое творится человеком, орудующим все более могущественными
наукоемкими технологиями» [8].
В последнее время ряд ученых (М. Делягин, А. Неклесса и др.) стали
отмечать появление таких технологий, которые стали называть высокими
гуманитарными технологиями (Нi-Hume, Нigh-Hume, high hume и др.).
Сущность данных технологий еще менее изучена, и существует
значительная путаница в понимании Нi-Hume, речь здесь идет не об
«очеловечивании» техники и технологий, а о технологиях манипуляции
сознанием. Для Hi-Hume высока степень неопределенности в достижении
конечного результата, поэтому деятельность в сфере данных технологий
считается творческой, а Hi-Hume представляют собой синтез науки,
искусства и технологического знания [5, 29–35].
Хотя общепринятого словоупотребления пока еще не сложилось, в
данном исследовании было использовано понятие «сверхтехнологии».
Сверхтехнологии – это технологи, которые реперезентируют три
структурных
уровня
организации
материи:
молекулярная
нанотехнология – атомный, описываемый общими законами физики и
химии; молекулярная биотехнология – биологический (жизнь),
характеризующийся процессами жизнеобеспечения, структурой ДНК и
описываемый молекулярной биологией, функциональной генетикой,
цитологией и др.; компьютерная технология – мыслительный (разум),
отображающий функциональную деятельность мозга: мышление,
сознание, интеллект. В компьютерной технологии выделяют ИИ
(искусственный
интеллект),
обладающий
познавательными
возможностями и разумом человеческого уровня, и СИИ, т.е.
«суперинтеллект», – ИИ сверхчеловеческого уровня (превосходящий
лучших выразителей человеческого разума в любой из интеллектуальных
сфер, включая научное творчество, здравый смысл, социальные навыки).
Вопрос
о
конкретном
воплощении
суперинтеллекта
со
сверхчеловеческими возможностями в общем остается открытым. Это
может быть цифровой компьютер (или сеть взаимосвязанных
компьютеров), культивированная мозговая ткань и т. д.
Итак,
считается,
что
экспоненциальное
развитие
взаимодействующих между собой авангардных технологий подготовило
наступление сингулярности (взрыва сверхтехнологий), которое должно
произойти, как показывает экстраполяция некоторых тенденций, в период
2016 – 2020 гг. [4].
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Особенно интересным и значимым представляется взаимовлияние
именно информационных технологий, биотехнологий, нанотехнологий и
когнитивной науки. Данное явление получило название NBIC –
конвергенции (по первым буквам областей: N – нано, B – био, I – инфо, C –
когно). Термин был введен в 2002 году М. Роко и У. Бейнбриджем [12].
Эти технологии не просто обладают саморегуляцией, но по большей части
включают в себя технологии большинство этапов создания которых
основано на самоорганизующихся технологиях, которые возникли только
во второй половине XX в. Наиболее явно это демонстрирует Интернет.
NBIC не только взаимообусловливают друг друга, но и становятся основой
развития самих себя, превращая современные высокие технологии в
самоподдерживающуюся сеть. Ключевое отличие высоких технологий от
других продвинутых технологий – это усиление в принципиальной
степени темпов и сил воздействия Hi-Tech на социокультурные системы.
Подчеркнем, что сверхтехнологии могут использоваться в различных
областях. По сути, можно сказать, что в каждой сфере деятельности есть
свой «Нi-Tech», своя зона пионерных разработок и исследований.
Сегодня в XXI веке, уже можно констатировать тот факт, что
появилось новое поколение людей – «поколение Нинтендо» [3, 313–314].
Границы его размыты, так как новые мультимедия появились давно.
Между тем ученые полагают, что это поколение детей, рожденных после
1980 года. Их общая черта: все они выросли на электронных играх, самые
продвинутые из них больше не задают вопроса о подлинности кибермира,
принимая все всерьез, что там происходит.
Развитие NBIC – технологий сильно меняет наши представления о
мире, в том числе о природе базовых понятий, таких, как жизнь, человек,
разум, природа. Сложно описать результат подобных трансформаций, где
изменению подвержены все аспекты жизни человека. Но возможно
ожидать, что изменения станут все более стремительными. Природа будет
превращена в непосредственную производительную силу, ресурсы,
доступные человеку, станут практически неограниченными.
Значительная часть дискуссий о сложности нано-, био-, когно-,
генно-, инфотехнологий касается положительных и негативных моментов,
связанных с их сегодняшним и будущим развитием.
Какой же перечень благ, рисков и опасностей несут эти технологии
человечеству?
1. Развитие нано- и сверхтехнологий приведет к значительному
скачку в возможностях производительных сил. Так, автоматизация
производства, которая влечет за собой вытеснение машинного труда
информационными
технологиями
и
внедрение
гибких
автоматизированных производств.
Сегодня машины выполняют
формализированные функции умственной деятельности. Это содействует
развитию новых интеллектуальных видов производства, активному
внедрению наукоемких отраслей, в экономику, особенно нанотехнологий.
С их помощью, а именно молекулярного производства, по расчетам
247

Філософія науки: традиції та інновації, 2010, №1(2)

специалистов, станет возможным создание материальных объектов с
чрезвычайно низкой себестоимостью.
Молекулярные наномашины, в том числе наноассемблеры, могут быть
невидимы глазу и распределены в пространстве в ожидании команды на
производство. Подобную ситуацию можно охарактеризовать как превращение
природы в непосредственную производительную силу, т. е. как ликвидацию в
обществе традиционных производственных отношений. Такое положение
вещей теоретически могло бы характеризоваться отсутствием государства в
современном понимании этого слова, отсутствием товарно-денежных
отношений и высоким уровнем свободы людей. В новой ситуации
традиционная экономика и даже эволюционная теория в имеющемся на
сегодняшний день виде перестанут быть применимыми.
Многие инвестиции в сфере нано- и сверхтехнологий частично
управляются глобальными экономическими концернами, ощущающие
необходимость возглавить технологическое лидерство. Встает вопрос о
распределении технологического развития как внутри страны, так и на
мировой арене. Наиболее развитые в сфере нано – и сверхтехнологий
регионы потенциально имеют шанс на установление мирового господства,
что порождает очередную гонку и тенденцию к смещению исследований в
область ВПК, а не гражданских нужд.
На данную тенденцию обращает внимание и такой известный
исследователь, как М. Кастельс: «Глобальная экономика в XXI в. будет
расширяться,
используя
значительное
увеличение
мощности
телекоммуникаций и обработки информации. Она проникнет во все
страны, на все территории, во все культуры, во все коммуникационные
потоки, во все финансовые сети, неустанно просматривая планету в
поисках новых возможностей извлечения прибыли. Но она будет это
делать избирательно, соединяя значимые сегменты и пренебрегая
местностями и людьми, которые уже исчерпали свой потенциал или не
представляют интереса в данный момент» [6, 508–509].
2. Нано- и сверхтехнологии масштабно затрагивают национальные и
интернациональные политические проблемы. В центре этого проблемного
комплекса стоит вопрос: смогут ли руководители национальных
государств мира оказаться достаточно предусмотрительными и готовыми к
сотрудничеству, чтобы своевременно принимать и применять
международные соглашения, которые не допустят опасного военного
применения новых нанотехнологий или, по крайней мере, будут способны
заблокировать такое применение до тех пор, пока не будут созданы
эффективные защитные системы.
3. Современные технологии способны также стабилизировать
экологическую обстановку. Новые виды промышленности будут
безотходными в смысле экологической безопасности, а нанороботы смогут
уничтожать последствия загрязнений. Невероятные перспективы
приоткрываются также в области информационных технологий.
Нанороботы способны воплотить в жизнь мечту фантастов о колонизации
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других планет – эти устройства смогут создать там среду, необходимую
для жизни человека.
Стремительный рост технологий ведет к потенциальной угрозе
здоровья людей, вызванной элементарно вдыханием крошечных
наночастиц, а также воздействием процессов нанопроизводства на
экологию Опасность несет появление «серой слизи» (grey goo):
непрерывно размножающихся нанороботов (репликаторов), обученных
делать из окружающей среды себе подобных, целенаправленно
уничтожающих людей, животных, растения, всю органическую жизнь на
планете, превращая все в серую массу. «Зеленая слизь» – создание
разрушительных вирусов, бактерий, которые, быстро размножаясь,
уничтожают всю жизнь на планете, разобрав белковые структуры на
отдельные молекулы [1, 9–15].
Этике окружающей среды придется считаться с медицинской этикой.
Искусственное оплодотворение, электронные стимуляторы сердца и
имплантанты сетчатки уже сегодня играют в опасную игру с
наследственностью и естественным эволюционным процессом.
4. Отмеченные технологии являются сегодня не просто
оптимальными – это практически единственное доступное для ученых
средство оперативного общения (особенно с зарубежными коллегами) и
соответственно своего рода индикатор включенности в мировую науку.
Среди наиболее активных типов электронной коммуникации в науке
следует выделить электронную почту, интерактивный доступ к удаленным
информационным базам, телеконференции, использование удаленных
компьютеров, дистанционное участие в эксперименте и др.
Развитие информационно-компьютерных технологий значительно
увеличивает коммуникационную активность ученых, расширяется
география их контактов, изменяются условия и качество труда,
открывается целый спектр новых возможностей в отношении доступа к
информационным ресурсам. Подчеркивая активное влияние научноинформационных факторов, согласимся с мнением доктора экономических
наук, профессора В. Пуляева относительно того, что «глобальная
информационная система формирует, в свою очередь, мировую
экономику. Мировая экономика потому называется мировой, что внутри
нее интернационализируются воспроизводственные процессы, выступая
своеобразным локомотивом глобального мирового развития. Для этого
вырабатываются и создаются всеобщие действующие механизмы, которые
формируют процессы глобализации в мире» [10, 5–6].
Современная наука – достаточно дорогостоящее занятие, требующее
огромных усилий специалистов и научных коллективов из различных
областей знания, наличия необходимого оборудования, опытных
производств, соответствующего финансового обеспечения и т. д. Поэтому
осуществить «прорывные» научные открытия в рамках национальных
проектов не всегда представляется возможным, а порой это и не
целесообразно, что и предполагает интеграцию таких проектов в мировой
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исследовательский процесс. Другими словами, достижения науки,
лежащие в основе новых поколений техники и технологий, новых
технологических укладов, как, собственно, и сами технологии и уклады,
уже не могут осуществляться и реализовывать свои преимущества в
пределах одной страны. Их организация и окупаемость также
определяются принципами глобальной экономики [7, 3–17].
5. Нанотехнологии в синтезе с другими базовыми технологиями ХХІ
века уже сегодня позволяют человеку создавать искусственные атомы,
атомарные структуры, программировать материю на атомарном уровне,
осуществлять атомно-молекулярную сборку самых разных веществ,
непосредственно из атомов и молекул.
Такие технологии используются как практический инструмент
тонкого вмешательства в живой организм с целью манипулирования
тканями, клетками и даже генетическим материалом человека в целях его
изменения в требуемую сторону.
6. Информационные и когнитивные технологии позволят
человечеству достичь таких целей, как расширение интеллектуальных
способностей человека; создание искусственного интеллекта для помощи в
когнитивной деятельности человека; управление психикой; осуществление
прямого интерфейса «мозг–компьютер», перенесение сознания на
полностью небиологические носители; объединение сознаний людей или
слияние сознания с искусственным интеллектом.
Но,
действия
Hi-Hume,
подкрепленные
мощью
высоких
информационных технологий, превращают современного человека в
пассивного потребителя произведенных Hi-Tech-продуктов. Это способствует
росту его зависимости от технических приспособлений и формированию
чувства беспомощности перед современной техникой и технологиями, что
ведет к снижению ответственности за последствия их использования.
Большинство людей думает, что с созданием электронного мозга и
начнется рай для человечества. Роботы, управляемые электронным мозгом,
будут без отдыха трудиться, создавая изобилие благ. А человечество будет
тратить время на удовольствия, развлечения, искусство, командовать
электронными мозгами или, в лучшем случае, заниматься творческим
трудом. Очередное и глубокое заблуждение. Не было в истории и никогда
не будет ситуации, чтобы высший умственный уровень был слугой у более
низкого уровня. Весь мир микроорганизмов, растений и животных – это
наши предки. Но служим ли мы прислугой даже у ближайших сородичей –
человекообразных обезьян? Ни у одного человека даже мысли такой не
возникает. Человек (и то не всякий и не всегда) готов признать
равноправным с ним другого человека, то есть существо того же
умственного уровня, но никогда не признает за таковых обезьян. Более
того, мы без всяких угрызений совести разводим полезных нам животных,
убиваем их, когда нужно, употребляем в пищу, без пощады уничтожаем
вредные растения и микроорганизмы. А на ближайших сородичах –
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обезьянах – проводим медицинские опыты и проверяем новые препараты.
И это при том, что все мы относимся к одной биологической формации [2].
Все вышесказанное ведет к осознанию культурных эффектов
развития современных технологий, которые проявляются в модификации
чувственности человека посредством наночипов, программирующих
виртуальную реальность в мозгу человека, что определит новое отношение
сознания и технологически модифицированного бытия в формировании
культуры впечатлений, способствующей творческой деятельности
индивида, в кардинальном изменении значимости религии в жизни
человека, в необходимости новых этических ценностей гуманизма, в
трансгуманизме,
в
культурной
идентификации
человека
при
открывающейся перспективе слияния с машиной.
7. Социокультурные перспективы развития нано- и сверхтехнологий
состоят в том, что, во-первых, появится новый образ жизни, во-вторых,
возникнет феномен «секуляризованной вечности» в общественном
сознании, который будет обусловлен значительным увеличением
продолжительности жизни и отделением биологического старения от
«кода социальной смерти», в-третьих, произойдет кардинальное изменение
смысла человеческой жизни, когда индивид чувствует себя творцом
природного и социального мира и обретает «практическое бессмертие».
Возможность создания искусственного тела делает актуальной
проблему
практического
бессмертия
и
восстановления
идеи
невозможности встречи со смертью: человек будет использовать
нанороботов в своем теле, чтобы не иметь болезней и оставаться здоровым
бесконечно долго. Это будет означать обретение практического
индивидуального бессмертия, что означает осознание ошибочности
некоторых природных процессов и их нежелательности для человека. Сама
смерть начинает пониматься как обратимый процесс клеточного
повреждения, которое может быть устранено с помощью молекулярного
ремонта, осуществляемого нанороботами, причем примером служат
существующие в природе ремонтные системы ДНК.
8. Новые информационно-телекоммуникационные технологии
позволят обеспечить реализацию главного стратегического направления в
развитии образования XXI века – его фундаментализацию. Необходимость
реформирования современной системы образования обусловлена именно
несоответствием базовых знаний, умений, в целом образовательного
процесса, и новой картины мира и стиля современной жизни. Сегодня
приоритетной целью является модернизация содержания образования,
приведение его в соответствие с новейшими достижениями современной
науки, культуры и социальной практики. Фундаментализация
предусматривает ориентацию образования на новейшие научные
открытия, интегрированную информацию, которые будут способствовать
выявлению глубинных, сущностных оснований и связей между
разнообразными процессами в природе, социуме и мире человека;
целостность, которая реализуется путем внедрения в систему образования
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единых циклов фундаментальных дисциплин, объединенных на основе
принципа
междисциплинарности
и
общей
целевой
функции;
инновационные педагогические технологии.
Итак, история показывает, что нам очень трудно отличить
позитивный и негативный смысл тех или иных научных открытий и видов
деятельности и одни и те же направления исследований могут приносить
как несметные блага, так и соразмерные им риски и опасности. Чтобы
предотвратить развитие подобных сценариев, необходимы эффективные
механизмы общественного контроля над развитием сверхтехнологий,
особенно за прогрессом в области вооружения. Одна из концепций
защиты, предложенная Дрекслером, состоит в создании активных щитов,
которые будут сами обнаруживать вышедшие из-под контроля
эксперименты и используемое оружие и самостоятельно уничтожать
возникающие опасности [9, 117–126].
Согласно А. Турчину: «Можно задаться вопросом, почему именно
глобальная катастрофа, ведущая к человеческому вымиранию, выбрана в
качестве самого важного в отрицательном смысле возможного будущего
события. Ведь можно сказать, что смерть страшна только в той мере, в
какой жизнь имеет некую позитивную ценность. Подобное поведение
типично для человеческих существ, когда выгоды затмевают риски.
Однако, я предлагаю рассматривать выживание человечества не как
абсолютную ценность саму по себе, а как универсальное средство для
любых других целей, которые могут отличаться у разных людей. Выбор
какой-то одной ценности, отличной от человеческого выживания, – это
всегда шанс, что возникнет ситуация, когда ради нее будет стоить
рискнуть всем. Однако выбор «человеческого выживания» как
универсального средства (при этом оставляя вопрос о главной цели на
усмотрение каждого) исключает такую ситуацию» [11].
Таким образом, проанализировав перспективы и потенциальные
опасности, порождаемые ускоряющейся гонкой в сфере современных
нано- и сверхтехнологий, надо отметить, что этот путь не способен
полностью устранить негативные стороны будущего развития. При
определенных условиях ускорение в сфере сверхтехнологий способно не
только дестабилизировать метаболизм социума, но и поставить под вопрос
самовыживание человека. Поэтому совокупность проблем, связанных с
этими тенденциями развития нано-, био-, инфо-, когно- и геннотехнологий,
смещается теперь в эпицентр самого влиятельного дискурса ХХІ века,
который должны осуществлять не только философы, но и творцы
современных фундаментальных наук – индустрии наукоемких технологий.
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РЕЗЮМЕ
Н. Н. Зленко. Вплив нанонаук та супертехнологій на сучасне
суспільство.
В статті розкривається сутність нанонаук та супертехнологій та
обґрунтовується їх методологічна значущість на сучасному етапі. Особливий
акцент спрямовано на аналіз позитивних та негативних моментів впливу
нанонаук й супертехнологій на сучасне суспільство. Зроблена спроба показати
вплив нанонаук та супертехнологій на процес освіти.
Ключові слова: нано, нанонаука, нанотехнології, hi-tech, hi-hum,
NBIC – технології.
SUMMARY
N. N. Zlenko. Nanoscience and Supertechnologies Influence on Modern
Society.
In the article the essence of nanoscience and supertechnologies is
revealed and their methodological importance at the present stage is proved.
The special accent is made on the analysis of the positive and negative moments
of influence of nanoscience and supertechnologies on modern society. An
attempt to show the influence of nanoscience and high technologies on
education process is undertaken
Key words: nano, nanoscience, high technologies, hi-tech, hi-hume,
NBIC –technologies.
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університет ім. Івана Франка

СПЕЦИФІКА ТА ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР
ФІЛОСОФУВАННЯ ВАСИЛЯ СТУСА
У статті розкрито специфіку та екзистенціальний характер філософувань
українського поета-мислителя ХХ століття Василя Стуса. Особливу увагу звернено на
ті аспекти творчості філософа, які репрезентують концепцію людини в контексті
філософії екзистенціалізму. Наголошено на єдності окремих філософських аспектів у
спадщині Василя Стуса з концепціями екзистенціальних учень С. К’єркегора,
Фр. Шлегеля, А. Камю.
Ключові слова : людина, екзистенціалізм, буття, іронія, свобода, абсурд, бунт.

Постановка проблеми : У наш час осмислення філософських
проблем посідає вагоме місце в становленні української духовності,
оскільки філософія є нетеоретичною формою вияву у творчості та певною
можливістю людини у її прагненні зрозуміти себе, життя, культуру.
Завдяки філософським ученням можна осягнути і розвинути глибинні
смисли власного буття, які виступають у різних символічних формах –
мовних, інформаційних, культурних. Філософська спадщина Василя Стуса
(1938 – 1985) і досі залишається не до кінця осмисленою. Проте відомі
його твори залишили глибокий потенціал для філософських роздумів над
проблемами людського буття. Такими проблемами є існування людини
відповідно до своєї сутності, проблема романтичної іронії, усвідомлення
абсурду, бунту, свободи. Осмислення цих філософських концепцій є
важливим для розвитку духовного аспекту в людині та для віднайдення
дійсного існування людини, як особистості в якій все ще присутня вірність
самій собі, своїм принципам, ідеям.
Мета статті – виявити специфіку та характер екзистенціальнозорієнтованого філософування Василя Стуса, в якому відображено
осмислення людського буття крізь призму вчень зарубіжної філософії
екзистенціалізму. Зокрема, робиться спроба співвіднести творчість Василя
Стуса з провідними екзистенціальними вченнями С. К’єркегора,
Фр. Шлегеля, А. Камю.
Аналіз останніх досліджень. Теоретичною основою даної статті є
дослідження філософського доробку В. Стуса Михайлиною Коцюбинською та
Костянтином Москальцем, які осмислюють ідейні переконання мислителя в
контексті усвідомленої ним дійсності [6, 11]. Стусівське розуміння абсурдної
дійсності осмислює Ігор Маленький та визначає «несумісність буттєвих
ареалів природи», виражених у поетичних текстах з «абсурдним у своїй основі
суспільним буттям» [9]. Іронічно-екзистенціальний зміст творчості В. Стуса
осмислюється за допомогою вчень про романтичну іронію, як естетичну
категорію, що вперше визначена у творчості Фрідріха Шлегеля [10],
«екзистенційна іронія» осмислена Сереном К’єркегором, який уважав, що
«немає істинно людського життя без іронії» [5]. Дослідниця німецького
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романтизму Рима Габітова подає грунтовне осмислення концепції
романтичної іронії, відзначаючи її діалектичний характер [2]. Спадщина
А. Камю розкриває проблему абсурду і бунту в екзистенціальній філософії і
становить важливий аспект у дослідженні екзистенціального характеру
філософувань В. Стуса [4].
Викладення проблематики. В умовах сьогодення духовна
проблематика розвитку українського суспільства є особливо актуальною. В
Україні ХХІ століття досить часто дискутуються проблеми щодо свободи
життя, необхідності щастя, визначення сутності людини та міри її
можливостей, здійснення людиною своєї мети у цьому світі, унаслідок
чого соціальна філософія звертається до осмислення буття людини в
умовах навколишньої дійсності. Можливість осмислення людського буття
здійснюється на основі філософського мислення.
У вітчизняній культурній традиції саме філософія стала тим типом
духовної діяльності, де з’ясовувались межі людського життя, давались
відповіді на питання щодо становлення сенсу буття людини. Так,
інтенціями сучасної української філософської думки є концепції
екзистенціального філософування. Це відображається у пошуках історикокультурних можливостей розвитку суспільства у векторі гуманістичних
цінностей. У контексті стратегії відродження духовності особливо
актуальною постає реконструкція усталених філософських концепцій
буття людини, які втілені у творчості діячів культури минулого і
сьогодення та стають предметом історико-філософського дослідження.
Верифікації філософського осмислення навколишнього світу і
людини відображаються не лише у філософських теоріях, а є близькими і
до художньо-образного філософування, що притаманне українській
традиції філософського сприйняття дійсності. З метою оптимального
використання потенціалу історичного виміру духовної культури
вітчизняна історія філософії звертається до досліджень контексту
української культури та визначає перелік тих діячів, учень, ідей,
осмислення та інтерпретація яких у сучасних контекстах відкривають нові
проблемні аспекти тематичного поля структури буття людини в умовах її
життєвого світу.
У зв’язку з цим актуальною проблемою стає осмислення концепції
буття людини в контексті екзистенціальної філософії видатним
українським
письменником,
публіцистом,
філософом
Василем
Семеновичем
Стусом.
Саме
філософсько-літературна
спадщина
українського поета, філософа, публіциста Василя Стуса амбівалентно
ідентифікується з філософськими поглядами, які є актуальними і для
сьогодення. Спадщина мислителя розглядається у межах літературознавчої
науки, а його осмислення буття людини залишилось за межами
філософських досліджень та майже невідоме нашому сучасникові.
Філософське дослідження творчості Василя Стуса здійснюється під кутом
зору розуміння літератури як нетеоретичної форми філософування, в якій
провідною постає проблема людського буття.
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Важливим аспектом дослідження є часткове осмислення спадщини
провідних філософів течії екзистенціалізму, творчість яких перетинається з
філософськими ідеями В. Стуса, та виділення категоріальних аспектів у
творчості та мисленні В. Стуса, які ми розглядатимемо в контексті
філософії екзистенціалізму. Такий хід роботи передбачає виявлення
спільних проблем філософувань мислителя з екзистенціальнофілософською традицією, що дозволить осмислити специфіку та
екзистенціальний характер філософувань Василя Стуса.
ХХ століття було позначене антропологічним поворотом у сфері
філософської рефлексії. Саме тут і з’явилося, зокрема не у зародковому, а у
розгорнутому вигляді, екзистенційне бачення світу людини, що мало
всеосяжні наслідки для процесу розвитку теоретичної і практичної філософії.
Однією з провідних течій, що обґрунтувала ідею абсолютної унікальності
людського буття, зосередившись навколо проблеми людини та її місця у світі,
проблеми духовної витримки людини, є екзистенціальна філософія.
Екзистенціалізм (від лат. existentia – «існування») – один з
найвпливовіших напрямів світової філософії ХХ століття. Завдяки центральній
категорії екзистенціалізму – «екзистенції» (звідки й назва напряму) – людська
особистість постає з боку свого унікально-неповторного існування, що робить
її недосяжною для логіко-раціонального осягнення [1, 186–187].
Екзистенціалізм претендує на пояснення світу, яке було б співвіднесено тільки
з людиною, а не з принципом матеріальності чи ідеальності світу. Звичайно, це
насамперед стосується усвідомлення принципової закинутості людини у світ, в
якому вона повинна жити, а отже, постійно робити спроби переступити через
обмеженість обставин і через власну однозначну заданість. Тобто людина
постає як неповторна індивідуальність, особистість, мікрокосм і, щоб зберегти
власну свободу, самоідентичність та інваріантність, вона повинна постійно
переходити через границі свого наявного буття, виходити за межі сущого,
трансцендентувати.
У проблемі філософського погляду людини на світ і на саму себе
концепт іронії є певним чинником щодо можливості осягнення свободи.
Зіткнувшись з протилежностями уявлень про світ, філософськорефлективний розум людини усвідомлює проблематичність людського
пізнання і реальності, та спонукає людину «сумніватися у самій собі та
зрозумілій для себе дійсності» [7, 204]. Отже, людина, яка хоче осмислити
світ, реальність з точки зору правильності, істинності, звертається до
філософії, що повинна позбавити значущості всього уявлення про світ, яке
залишилося за межами філософського мислення, а це означає, що
конституювання позиції включає також іронію. Саме тому Василь Стус,
осмислюючи протилежності реального світу, іронічно трактує суспільні
уявлення як істинність, а дійсність – як правдивість.
У вірші В. Стуса «Здалося я живу в країні мертвих» осмислюється
дійсність з погляду суб’єктивності:
Здалося я живу в країні мертвих.
Христос з зорею жовтня на сорочці
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спішить до комендантської години
позамітати всю міську панель [13, 263].
В цьому контексті осмислення свободи і дійсності В. Стус трактує
іронічно, тим самим заперечуючи дійсність та розкриваючи внутрішній світ,
свої переконання, свою суб’єктивність. З початку ХХ століття екзистенційні
риси виявлялися і в течії романтизму, ставши не тільки взірцем поетичної
творчості, але й стилем поведінки. Так, основоположник екзистенціальної
філософії Серен К’єркегор (1813 – 1855) розглядав романтизм не тільки як
ідеологію, а й як екзистенційне втілення цієї ідеології. С. К’єркегор потребує
визначати принцип іронії як екзистенціальну необхідність [5]. Романтики
висувають таку парадигму творчості, де поезія є одкровенням природи генія, а
мистецтво тільки формує цю природну силу. У зв’язку із вищезазначеним
звертаємося до визначення Серена К’єркегора: «іронія – це визначення
суб’єктивності… суб’єкт свобідний від тих зв’язків, якими сковує його
дійсність» [5, 178]. У цьому поетичному тексті В. Стуса переплітаються
протилежності релігійного і комуністично-політичного характеру, де іронія є
деякою грою смислами, коли вона за С. К’єркегором «знищує дану дійсність
за допомогою тієї ж дійсності» [5, 178]. Звідси В. Стус як іронізуючий
висловив власну скептичну позицію в акті іронічного висміювання. Він
залишає дійсне існувати в такому вигляді, в якому воно нібито і існує, тим
самим відзначаючи його незначущість і свою суб’єктивність. У такому
контексті філософування мислителя набирають такого напрямку, де він
заперечує можливість будь-якого устрою як неабсолютного або безкінечної
можливості. Тут знову ж таки іронія В. Стуса стає подібною до осмислення
поняття іронії С. К’єркегором, який говорив про романтичну іронію як
«безконечно абсолютне заперечення» [5, 176]. В. Стус як іронізуючий, а С.
К’єркегор як досліджуючий розуміють іронію споріднено, тобто як таку, що
визначає суб’єктивність і заперечує абсолютну значущість усіх можливих
уявлень. Іронічний погляд на життя робить думку вільною від «наївного»
сприйняття нею різних її констатацій як безперечно істинних висновків [3, 57].
Саме тому іронія В. Стуса наповнює його філософську думку свободою, що
відокремлює його від щирого прийняття будь-яких усталених норм та уявлень
дійсності як істинних.
С. К’єркегор, філософуючи про поняття іронії, зазначав і про те, що
разом з набуттям «свободи» іронізуючий стає причетним до початку свого
«поетичного життя», де останнє характеризується не в контексті творчості, а
як «протест» проти «убогості» людини, спричиненої навколишньою
дійсністю. «Поетичне життя» – це коли людина усвідомлює свою мету і для
неї особливо важливим є усвідомити в собі ті критерії, для яких вона може
«поетично» творити та відчувати себе вільною [5, 189–190]. Важливість поезії
полягала у вираженні внутрішнього світу художника як істинного і
протилежного дійсному світу – як неістинного. Істинність внутрішнього світу
полягала в тому, що людина виступала в ньому причетною до нескінченного,
божественного, тоді як в емпіричній дійсності він був обумовлений, кінцевий,
обмежений. Тільки у внутрішньому світі людина відчувала свободу перед
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реальністю. Зовнішній світ витіснявся внутрішнім світом поетичного генія.
Саме у цьому полягала виняткова роль поезії. Відповідно непомірно
перебільшувалась й абсолютизувалась у романтичній естетиці й суспільна
функція поета.
Уважалося, що здатність до творчості закладена в кожній людині,
адже «ніхто не є нецікавим», – читаємо в «Атенейських фрагментах»
німецького поета, філософа та основоположника єнського романтизму
Фрідріха Шлегеля (1772 – 1829) [10, 193]. Ця здатність несвідомо
виявляється у мріях людини чи грі її уяви, і саме тому поети є видатними
представниками людства – пророками: «поетизуючий філософ і
філософуючий поет є пророками». Поети – це пророки, провісники істин
поетичного звільнення людини від реальної дійсності [10, 198]. У
романтичній естетиці немов би переверталося справжнє відношення між
дійсністю та поезією. Поезія не відображала світ таким, яким він був, а
створювала його таким, яким він повинен або міг би бути з точки зору
самого поета. Саме тому романтизм, як і екзистенціалізм, виокремлює
самоцінність окремої людської особистості, її цілковиту внутрішню
свободу. Заглибленість у внутрішній світ, екзистенцію є характерною
рисою романтичного методу в мистецтві. Так, О. Ф. Лосєв виводить більш
конкретизовано іронію у романтиків, зазначаючи її дотичність як до поезії,
так і до філософії [8, 14]. Рима Габітова, дослідниця німецького
романтизму, осмислюючи спадщину Фр. Шлегеля, констатує те, що
мислитель реалізовує свою тезу: «філософія – істинна батьківщина іронії»
з метою зближення та послідовного взаємопроникнення філософії і
філології «саме іронія мислилась Фр. Шлегелем як найбільш важливий
метод пізнання» [2, 77].
Спираючись на таке осмислення іронії, ми можемо відзначити, що
саме в поетичних текстах В. Стуса найбільшого наголосу набуває
філософсько-іронічне пізнання та аналіз моделі справжньої людини,
іронічні протести та гра протилежностями. У вірші «Балухаті
мистецтвознавці» мислитель іронізує на тлі внутрішньої екзистенції та
соціальної дійсності. Іронія застосовується В. Стусом для висміювання
світосприйняття тогочасних критиків, митців чи взагалі культурних діячів,
а іронічний дух постійно або виокремлює «головне філософське питання»,
або поєднує протилежності [14, 98]. Такий підхід до іронії зумовлює
принцип пізнання через розділення на протилежності, що є основним
гносеологічним принципом романтичного світогляду єнських романтиків.
Іронічне світосприймання В. Стуса мислиться не тільки як
внутрішньосуперечливе, а і як синтезуюче й універсалізуюче, тобто іронія
пронизує всі сфери духовного життя і є виразом суб’єктивної свідомості.
Так, іронія В. Стуса використовується як метод, за допомогою якого
мислитель філософує про значущість внутрішніх почувань, а отже,
екзистенції, що проявляються в мистецтві.
З’ясовуючи специфіку екзистенціальних ідеї у творчості Василя
Стуса, також звернемось до філософської спадщини французького
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письменника, представника екзистенціалізму Альбера Камю (1913 – 1960),
що дає можливість проаналізувати та порівняти вчення обох мислителів
про людину, її буття та світ навколо неї. Такий порівняльний аналіз
дозволить розкрити аспекти екзистенційного мислення Василя Стуса.
У багатогранній творчості Василя Стуса та Альбера Камю проблема
людини посідає чільне місце, а еволюція філософських ідей тісно пов’язана із
громадсько-політичною та літературно-філософською діяльністю мислителів.
Зазначимо, що А. Камю, будучи прибічником соціалізму, відстоював ті ж самі
принципи, що і В. Стус, де головна увага зосереджувалася на концепції
людини, її свідомості і знаходженні свого місця у світі. Проте А. Камю, згідно
з визначенням Д. Наливайка, «лишився прибічником соціалізму в дусі
скандинавської соціал-демократії, соціалізму, що турбується про реальну живу
людину, а не про щастя всіх трудящих у майбутньому, що досягається
тотальним насиллям і мільйонами жертв», – це вказує на спорідненість
світоглядних принципів обох мислителів, незалежно від часу і площини
їхнього перебування [12, 7].
Розмірковуючи у площині розуміння людини та її місця у світі,
спільним для В. Стуса та А. Камю є розуміння самоцінності та
неповторності кожної людини, приреченої на непорозуміння і самотність,
визначаючи абсурдність її буття. Проголошуючи абсурдність дійсності в
екзистенціалістському есе «Міф про Сізіфа», А. Камю осмислює людину,
яка не примиряється з такою дійсністю і кидає виклик абсурдові, при
цьому усвідомлюючи, що подолати його не зможе, адже «для людини без
шор немає видовища прекраснішого, ніж свідомість у двобої з дійсністю.
Дисципліна, якій дух себе підпорядковує, воля, яку він кує з будь-якого
підручного матеріалу, рішучість зустрічати все віч-на-віч, – у цьому є
могуть і не пересічність» [4, 53]. У статтях «Феномен доби» та «Зникоме
розцвітання особистості», у щоденникових записах, у поетичних текстах
В. Стус використовує екзистенціальне визначення «збереження вірності
самому собі», що розкривається категоріями «болю» і «щастя», за
допомогою якого з’ясовує феномен абсурдного існування людини:
«людина, що виривається з обмежень звичності: поневажає приявним і
прагне утраченого й неосягненного» [14, 346].
Стусівське розуміння абсурдної дійсності осмислює Ігор Маленький,
який, аналізуючи поезії «Веселого цвинтаря» В. Стуса, визначає
«несумісність буттєвих ареалів природи», виражених у поетичних текстах,
з «абсурдним у своїй основі суспільним буттям» [9, 131]. Тобто сенс
людського життя, а точніше відсутність сенсу людського життя у В. Стуса,
як і в А. Камю, осмислюється через чужинність людини у світі, тому
мислителі стверджують, що абсурд (щодо відсутності сенсу життя)
повинен бути прийнятий людиною, але таке прийняття абсурдності не
означає підкорення, воно, навпаки, змушує людину вдаватися до
бунтування. Бунт у А. Камю є позитивним вираженням абсурду, саме тому
бунту немає, якщо немає відчуття правоти і автор постійно шукає в людині
ті сили, які підіймають її проти зла, спрямовуючи на безкомпромісну
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боротьбу. Він знаходить такі сили у моральній природі людини: «…бунт
доводить, що він – рух самого життя і що його не можна заперечувати, не
зрікаючись життя. Його поклик всякий раз підіймає з колін нову істоту.
Отже, він – або втілення любові та щедрості, або ніщо» [4, 353]. Заклики
А. Камю, щоб за будь-яких умов людина залишалася людиною, щоб вона
не втрачала своєї гідності, людяності, щирості, правдивості ніби
взаємопов’язані із трактуваннями дослідницею української культури
Михайлиною Коцюбинською стусівської світоглядної позиції: «позиція –
абсолютної внутрішньої свободи наперекір усьому, близькість до вищих
сфер розуму й душі, глибина самовираження» [6, 140].
Принагідно можна взяти до уваги доробок Костянтина Москальця,
який констатує причетність творчості В. Стуса до «багатовікової
гуманістичної традиції» (А. Камю також у своїх ученнях про чужинність
людини у світі вбачав своє гуманістичне завдання в тому, щоб допомогти
людині, яка перебуває у відчаї, зберегти життя – прим. В. П.) та
розкриває принцип розуміння В. Стусом людини як «викшталтованої
особистості», яка «може піднятися над своїм фізично й соціально
зумовленим існуванням, опинившись, відтак, у позачасовому центрі буття.
Тільки перебуваючи в цьому центрі, вона спроможна стати творцем – хоч
самої себе, хоч творів і діянь, які випромінюють духовність, цим самим
допомагаючи братам і сестрам по існуванню подолати випадковість і
абсурдність приреченої на смерть екзистенції» [11, 18–19]. Саме тому,
осмислюючи проблематику людини у А. Камю та В. Стуса, ми відзначили
такі моменти: по-перше, багаторазові спроби людини у пошуках сенсу
людського життя в різні історичні епохи не дали людині на це відповіді,
тому А. Камю і В. Стус осмислюють абсурд як поняття всеосяжне, і як
таке, що повинно сприйматися людиною без пояснення, проте це не
означає підкорення її всеосяжному абсурду, оскільки він навпаки змушує
людину до бунтування; по-друге, бунт як позитивне вираження абсурду
для А. Камю, в якому людина, усвідомлюючи абсурдність сенсу людського
існування, залишається людиною, яка не втрачає своєї гідності, «любові та
щедрості», людяності, щирості (оскільки відсутність сенсу людського
життя не може бути доведена і тому має прийматися як належне: у цьому і
полягає відчуття гідності людини), є тісно переплетеним з трактуваннями
М. Коцюбинською та К. Москальцем світоглядної позиції В. Стуса щодо
людини, яка бунтує, «викшталтованої особистості», яка при цьому зберігає
«духовність», «близькість до вищих сфер розуму й душі».
Висновки. У процесі виявлення специфіки та екзистенціального
характеру філософування Василя Стуса ми встановили, що спадщина
Василя Стуса репрезентує відповідність провідним екзистенціальними
ученням С. К’єркегора, Фр. Шлегеля, А. Камю. Таку співмірність
виокремлюємо в осмисленні ідеї буття людини, зокрема за допомогою
методу романтичної іронії, яка у творчості В. Стуса репрезентує розуміння
свободи, осмислення значущості екзистенції та важливості мистецтва, що
відповідає романтичному та екзистенціальному світорозумінню. Також
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розглянуто і зіставлено творчість В. Стуса та А. Камю, де встановлено
відповідності в осмисленні мислителями самоцінності та неповторності
людини, приреченої на непорозуміння і самотність, тим самим визначено
абсурдність людського буття та виокремлено концепцію бунту, як
позитивного вираження абсурду.
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РЕЗЮМЕ
В. В. Полюга. Специфика и экзистенциальный характер
философирования Василия Стуса.
В статье раскрыта специфика и экзистенциальный характер
философирований украинского поэта-мыслителя ХХ века Василия Стуса.
Особенное внимание обращено на те аспекты творчества философа,
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которые представляют концепцию человека в контексте философии
экзистенциализма. Расставлены акценты на единстве отдельных
философских аспектов в наследстве Василия Стуса с концепциями
экзистенциальных учений С. К’єркегора, Фр. Шлегеля, А. Камю.
Ключевые слова: человек, экзистенциализм, бытие, ирония, свобода,
абсурд, бунт.
SUMMARY
V. V. Polyuga. Specifics and Existential Character of Vasyl Stus'
Philosophizing.
A specific and existential character of the Ukrainian poet-thinker of ХХ
age Vasyl Stus' philosophizing opens up in the article. The special attention
applies on those aspects of creation of philosopher, which present conception of
man in the context of philosophy of existentialism. Accents are placed on unity
of separate philosophical aspects in the inheritance of Vasiliy Stus with
conceptions of existential studies of S. Kierkegaard, Fr. Shlegel, A. Kamyu.
Key words : man, existentialism, life, irony, freedom, absurdity, rebelling.
УДК 316(075.10)
А. Залужна
Національний університет водного господарства
та природокористування (м. Рівне).

СМИСЛОТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФЕНОМЕНОЛОГІЧНОЇ
МЕТОДОЛОГІЇ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ МОРАЛЬНИХ ТА
ЕСТЕТИЧНИХ ФЕНОМЕНІВ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ.
У статті проаналізовано вплив класичної феноменології на онтологічну та
екзистенційно-антропологічну переорієнтацію філософії ХХ ст. У контексті
«смислоконституювання свідомості» Е. Гуссерля, «фундаментальної онтології»
М. Хайдеггера, «феноменології сприйняття» М. Мерло-Понті та «феноменології уяви»
Ж.-П. Сартра відстежено евристичний потенціал феноменологічно-екзистенційної
методології для дослідження морально-естетичних феноменів духовного буття людини.
Ключові слова: феноменологія, свідомість, буття.

Інтелектуальні спроби переосмислення європейської раціоналістичної
традиції з притаманною для неї абсолютизацією абстрактно-спекулятивного
мислення, з чітким протиставленням суб’єкта та об’єкта й прогресивістськими
ідеями природничо-наукового осягнення світу, стають вихідною точкою для
побудови багатьох оригінальних систем у філософській рефлексії кінця ХІХ –
першої половини ХХ ст. Драматичні реалії буття, що засвідчили жорстокість,
вразливість та невкоріненість людського існування у світі в його тотальній
залежності від техніки, економіки та політики, М. Бубер називає «кризовою
ситуацією» підпорядкованості індивіда власним творінням, коли «людина
більше не може справитися із створеним нею самою світом, який стає
сильнішим від неї» [1, 46], тому й маніпулює і знецінює її життя, породжуючи
феномен беззмістовності та деструкції особистісного буття взагалі. Таке
переживання смисловтрати буття у відчуженому світі стає наслідком нівеляції
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суспільних ідеалів та знецінення вищих цінностей, що засвідчили втрату їх
авторитетної сили, зникнення гарантії стійкості традиційних підвалин життя.
У філософській рефлексії відбиток світових потрясінь, що підривав
будь-яку
впевненість
раціоналістично-практичній
установці
на
всемогутність та невразливість людини, виразився, з одного боку, у
концептах трансформації традиційних ціннісних орієнтирів та їх
переоцінки з вимогами до звільнення від вищих ідеалів та заперечення
дієвості універсальних основ моралі (Ніцше), з другого – у намаганнях
відновлення стійких основ духовно-морального та естетичного буття
людини та заняття «етичної позиції», що простежується у «вірі в силу та
могутність ідеального» (Е. Гуссерль), боротьбі та екзистенційних зусиллях
подолання падіння, «несправжнього існування» (М. Хайдеггер, Ж.-П.
Сартр, М. Мерло-Понті), поетичного витлумачення дійсності (М.
Хайдеггер) та просвітлення смислу через інтерпретацію текстів, творів
мистецтва, історико-культурних пам’яток у герменевтичній традиції.
Відштовхуючись від смислотворчих пошуків Е. Гуссерля, М. Хайдеггера,
Ж.-П. Сартра, М. Мерло-Понті поставимо завдання щодо експлікації
впливу класичної феноменології на онтологічну та екзистенційноантропологічну переорієнтації філософії та виявлення її ролі для
осмислення моральних та естетичних феноменів людської буттєвості.
Нігілізм Ніцшеанської філософії констатував глибоку кризу
людської духовності, а виклик «Бог вмер, цінності знецінюються»
вимагала необхідної відповіді у філософській рефлексії, яка в тогочасній
інтелектуальній
ситуації
значною
мірою
репрезентувалася
у
феноменологічній теорії «трансцендентальної суб’єктивності» Е. Гуссерля
та її різноманітних онтологічних, екзистенційних та герменевтичних
модифікаціях (М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, М. Шелер, М. Мерло-Понті,
М. Гартман, пізній Дильтей, Гадамер, Рікер). Так, Є. В. Фальов зазначав:
«…історично першим варіантом відповіді на цей виклик стала
феноменологія Гуссерля, і вже на її основі стали з’являтися різні
варіанти… розв’язання проблеми» [15, 23].
Трагічні світоглядні та культурні колізії буття, занепад європейської
духовності Е. Гуссерль загалом пов’язує з кризою наукового знання, з
«крахом раціоналізму», в «його озовнішненні, в його викривленні
натуралізмом та об’єктивізмом» [4, 94], коли протиставлення суб’єкта та
об’єкта призводить до нівелювання людини. Мислитель виступає не
стільки критиком розуму, скільки «хибного раціоналізму» з його
однобічною раціональністю, що ігнорує всю багатоманітність відносин
«людина–світ», смислотворчість індивіда та його відкритість до світу. Він
не лише сформував діагноз духовної ситуації, але й запропонував
можливість виходу з неї шляхом створення абсолютної загальнозначущої
науки як фундаментальної основи всієї системи знань. Статусу цієї строгої
універсальної науки мала набути філософія в її феноменологічній версії, з
акцентуванням на необхідності ейдетичного аналізу та дослідження
феноменів свідомості з притаманними для феноменологічного методу
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особливостей:
пріоритетом
свідомості,
редукцією,
проблемою
конституювання, інтенційністю тощо.
Феноменологічне вчення та його методологія у спробах проникнення в
глибини людської свідомості та виявлення її інтенційних характеристик є
надзвичайно плідним та результативним для осмислення духовного життя
людини та аналізу найрізноманітніших культурних явищ: релігійних, етичних,
естетичних, політологічних, мистецтвознавчих та ін., саме тому, на думку
Ж.-П. Сартра, Е. Гуссерль і «повернув нам світ художників і пророків:
лякаючий, ворожий, загрозливий, з притулками благодаті та любові» [10 ].
Інструментально-технічному, механістичному витлумаченню світу
натуралістичної філософії протиставляється дух, чисте духовне наукове
пізнання, а отже, за переконаннями основоположника феноменології,
«інтенційна феноменологія вперше зробила дух як такий полем
систематичного досвіду і науки й тим самим здійснила тотальну
переорієнтацію завдань пізнання. Універсальність абсолютного духу
охоплює все суще в абсолютній історичності, яка включає і природу як
духовний витвір. Тільки інтенційна, а саме трансцендентальна,
феноменологія здійснила просвітлення завдяки своєму вихідному пунктові
й своєму методові» [4, 93].
«Філософія як строга наука» в якості феноменології, на думку
Е. Гуссерля, повинна стати теоретичним обґрунтуванням конкретних наук
та дати нову орієнтацію людському буттю у спрямованості на ідеальне.
Поряд з тим вона закладає підвалини цілого феноменологічного руху
європейської філософії, зусиллями якого, як зауважує М. Мерло-Понті, не
повторюються головні ідеї Е. Гуссерля, а розвивається рух думки, що
продовжує їх рефлексію з певною «непередбачуваністю» [7, 6]. Для
феноменологічного руху великий інтерес становить не стільки
обґрунтування трансцендентального ідеалізму, скільки сам метод та його
евристичний потенціал: методологія сутнісного прозирання у феномени,
дескрипція (опис феноменально даного у свідомості), принцип
очевидності, феноменологічна редукція, інтенційний аналіз та ін. Отже,
для онтологічних, екзистенційних та герменевтичних варіантів
феноменології з метою застосування феноменологічної методології
істотним постає проблема переосмислення вчення Е. Гуссерля (особливо
це стосується проблеми трансцендентального ідеалізму та його
трансформації в онтологічно-екзистенційні варіанти), яке у своєму
розвитку пройшло також значні метаморфози, поступово розкриваючи
можливості інтенційної аналітики.
Адже
постановка
проблеми
методу
трансцендентальної
феноменології та виявлення трансцендентального суб’єкта в контексті
конституюючих актів «чистого Я», припадає на творчий період створення
«Ідей до чистої феноменології і феноменологічної філософії», закладаючи
вищий рівень феноменологічних досліджень порівняно з «Логічними
дослідженнями». Саме у феноменологічному підході, на відміну від
дескриптивного, предметом дослідження є не факт свідомості, а сама
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свідомість в її інтенцій ній здатності надання предметів. Потреба у
здійсненні методологічних процедур феноменологічної редукції та
феноменологічного «епохе» демонструє вихід від сфери дескриптивної
психології як досвідної науки до сутнісної «ейдетичної». Виключення
«природної установки» й інтегрування від свідомості емпіричного суб’єкта
до чистої свідомості, у безпосередньому інтуїтивному спогляданні,
відкриває сферу трансцендентальної свідомості. Відбувається процес
виявлення не фактів і модусів свідомості, а сутнісних, апріорних,
конститутивних структур свідомості, й така «редукована до свого буття
свідомість виявляється деякою трансцендентальною реальністю, у сфері
якої тільки і встановлюються самі феномени «свідомості», «Я», «суб’єкта»,
фундуючи наше розуміння світу і самого себе…» [5, 416]. Таким чином,
феноменологічна установка відкриває тему суб’єктивності у філософії з
розкриттям царини трансцендентальної свідомості й аналітичних
потенційних можливостей конституювання смислів і значень для
предметів нашого досвіду. Ця сфера ідеальних сутностей містить
сукупність певних апріорних схем, правил функціонування свідомості,
ідеально-нормативних утворень, ідеалізації, логічних форм тощо. Як
зауважують П. Гайденко та С. Кошарний, процедура редукції спрямована
не стільки на сутнісне визначення предметів та їх осмислення, скільки на
«смисл самого смислу» (П. Гайденко) як основи будь-якого осмислення
взагалі. Адже головне призначення світу ідеального полягає не у тому,
щоб означати, а «мати значущість», «надавати значення» (С. Кошарний),
забезпечувати здійснення смислових зв’язків свідомості, де сама
свідомість постає тим місцем, в якому дійсність показує себе.
Свідомість тлумачиться як безперервний потік переживань
ейдетичного чистого мислення в його недосяжності для наукового
пізнання, але привідкритого для безпосереднього інтуїтивного схоплення
того, що очевидне. Головною та вихідною характеристикою свідомості
виступає її інтенційність, яка у своєму виході за межі відкриття дедалі
нових горизонтів є постійним рухом, функціонуванням, конституюванням
нових смислів предмета. Отже, проблема інтенційності свідомості та її
фундаментальної функції смислонадання особливо приваблювала
мислителів феноменологічного руху, оскільки через витіснення реальнопсихологічного суб’єкта відкривається можливість для виявлення
ідеально-ноетичних умов буття непсихологічної суб’єктивності. Робляться
спроби розкриття структур чистої свідомості в контексті розрізнення
реального та інтенційного змісту свідомості, якими є ноезис, самі акти
переживання, що обґрунтовує можливість появи інтенційного об’єкта,
«апріорі його проявлення» [14, 165], ноема – смисл переживання, що
вказує на трансцендентне буття предмета реального чи ідеального, що
покладається свідомістю. «Іншими словами, – зауважує Е. Гуссерль, –
володіти смислом…, це головний характер свідомості загалом, яка завдяки
цьому є не лише переживання, але і переживання, що володіє смислом,
переживанням «ноетичним» [3, 200]. Ноезис та ноема є конститутивними
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апріорними структурами смислотворення. Самі ж інтенційні акти мають
структуру потоку переживань, що, з одного боку, складається з окремих
етапів, фаз, актів, а з другого – є деякою цілісною єдністю. Така єдність
потоку задається синтезом актів в єдину цілісність і смислом інтенційного
предмета. Тобто свідомість відкриває сферу смислу в її ноетиконоематичній єдності, а тому об’єкт володіє смислом, що свідомість надає
йому. У зв’язку з цим Х. Субірі зазначає: «Ноезис і ноема не існують одна
без одної, можна сказати, що вони володіють своєрідною внутрішньою
єдністю. Оскільки свідомість є intentio, воно направлено на свою ноему,
яка утворює для мене cмисл указаної інтенції. Ноетико-ноематична єдність
загалом є єдністю смислу» [14, 165].
Така феноменологічна процедура інтенційної свідомості не конструює
предмет, як у філософії Канта, а саме конституює його, наділяючи його
смислом, значенням. Редукція факту до феномена наголошує на
трансцендентальній суб’єктивності, адже все існуюче як феномен
проявляється лише через свідомість, а тому, на відміну від Канта, «свідомість
тим самим не створює об’єкт, а володіє об’єктом як чимось, що в мені
проявляється» [14, 162]. Головним питанням тут постає не реальність
існування предмета, а саме те, як він проявляється у моїй свідомості.
Феноменологія Е. Гуссерля розробила оригінальну методологію
дослідження свідомості, яка дала вагомий поштовх до переосмислення
засадничих принципів класичної раціональності та переходу до
онтологічних та екзистенційних тенденцій у філософії. Виявлення
апріорних умов осмисленості світу та структур інтенційного переживання
як збігу, між чистим актом свідомості та її предметним змістом, «кореляції
між сутністю предмета, який мислиться свідомістю, і структурою тих
інтелектуальних актів, завдяки яким він їй дається» [6, 7] задає можливості
для витлумачення фундаментальних (апріорних) структур людського
існування (страх, турбота, нудота, смерть тощо), розкриття свідомості як
руху, постійного функціонування та виходу за власні межі, тим самим
заклавши вагоме підґрунтя для некласичної новоонтологічної традиції.
Німецький філософ зумів подолати замкненість свідомості класичної
гносеології з традиційним розумінням свідомості як моделі логічного
закону тотожності, чистої самосвідомості «Я=Я». Саме інтенційна
характеристика свідомості у феноменологічній філософії як постійна
спрямованість на предмет, постійне перебування поза собою й вихід до
іншого долає будь-яку самозамкненість свідомості декартівського типу
філософування й відкриває перспективи для трансцендування та
екзистування в подальших феноменологічно-онтологічних розвідках.
Е. Гуссерль намагався надати феноменології універсального статусу й
продемонструвати єдність феноменологічних досліджень, які в направленості
на різноманітні об’єкти мали на меті створити різноманітні регіональні
онтології. Якщо кожний спосіб свідомості має свій корелят, свою ноему, то
феноменологічне дослідження стає аналізом типів предметностей свідомості і
типів відповідних актів в їх багатоманітності та пересіканні. А отже, було
266

Філософія науки: традиції та інновації, 2010, №1(2)

створено співробітництво вчених, які здійснювали пошук у різних сферах
знання, створюючи шляхом опису конституювання інтенційними актами
свідомості відповідної інтенційної предметності (логічної, етичної, естетичної,
релігійної) феноменологію таких наук, як логіка (Е. Гуссерль), етика (М.
Шелер), естетика (Інгарден), релігія (Кауфман), наук про дух (М.Хайдеггер) та
ін. На думку Е. Гуссерля, якщо через інтуїцію проникнути в єдність духовного
життя, виявити глибинні структури та пануючі мотиви конкретного духовного
утворення, то можливе феноменологічне дослідження мистецтва, моралі,
релігії, традиції. Крізь призму критики натуралізму, психологізму та історизму
розроблялася програма феноменології в статусі абсолютної і загальнозначущої
науки. Особливого резонансу здобула ідея інтенційного змісту свідомості як
усвідомлення та переживання «чогось» та інтуїтивний вимір безпосередності
почуттєвих актів, які в різноманітних версіях набували онтологічного,
екзистенційного та герменевтичного видозмінення і трактування й
репрезентувалися в межах феноменологічного руху як «фундаментальна
онтологія» М. Хайдеггера, «критична онтологія» М. Гартмана, «екзистенційна
феноменологія» Ж.-П. Сартра та М. Понті, «філософська антропологія»
М. Шелера, «феноменологічна герменевтика» П. Ріккера, «феноменологічна
етика» Левінаса та ін.
Для філософії Е. Гуссерля властиве ототожнення смислу та значення,
адже все реально існуюче та неіснуюче (витвір фантазії та уяви) має смисл
і значення, тому реальність існування предмета загалом є несуттєва,
оскільки наголошується на особливостях його конституювання, опису
інтенційних характеристик свідомості [13]. Увага зосереджується не
стільки на предметах свідомості, скільки на актах свідомості, а сам
предмет як такий покладається в акті, спрямованому на нього. Таким
чином, вагомими є взаємовідносини трансцендентального суб’єкта і
трансцендентального об’єкта, які у філософії М. Хайдеггера постають
взаєвідносинами людського існування та «наявної речі», в Ж.-П. Сартра –
«буття-для-себе» й «буття в собі», Левінаса «Я та Іншого».
Так, озброюючись феноменологічним методом, М. Хайдеггер
здійснює радикальний поворот у тогочасній філософській думці,
створивши фундаментальну онтологію як феноменологію людського
існування, «екзистенційний аналіз Dasein», адже для філософа «онтологія
можлива лише як феноменологія» [16, 35]. Німецький філософ бере за
основу не класичну онтологію буття як сутності, а екзистенційну
онтологію з акцентом на проблемі буття, яке у своїх глибинах потребує
буття людини. Започатковується новий феноменологічно-екзистенційний
напрям, закладаються вагомі перспективи подальшого розвитку нової
онтологічної переорієнтації з легітимізацією питань щодо глибин
внутрішнього світу людини у площині переживання смислу свого буття,
виправданості особистісної присутності у світі та відповідальності перед
лицем буття взагалі.
Проблема буття та пошуку його смислу ніколи не ставилася в такій
гостроті, адже буттєве запитування має на меті досягнення прозорості
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щодо запитуючого в його бутті, який має всі буттєві можливості
запитувати. Такий перехід до онтологічних підвалин розкриває феномен
буття у тісному зв’язку з антропологічними вимірами філософії й
характеризується такими фундаментальними питаннями, якими є питання
про людину і про буття, оскільки саме «людина вибрана М. Хайдеггером
для дослідження тому, що вона представляє собою повністю особливе
суще: таке, якому – єдиному з усіх сущих – безпосередньо відкрито буття»
[2, 360]. Хайдеггірівська рефлексія формується в ситуації обмеження
монопольної претензійності абстрактно-теоретичного мислення у царині
філософії. Уже К’єркегор указує на безособистісність Декартівського
сogito, коли у своїй скерованості на загальний логічно-теоретичний
інструментарій залишається осторонь конкретного індивіда, його душевнодуховного буття. Тому абстракції протиставляється екзистенція з
акцентуацією на зацікавленості людини у своєму власному існуванні та
переживання останнього як свободи та прориву до трансцендентного.
У М. Хайдеггера ключове слово екзистенція постає темою спеціальної
аналітики з осмисленням її структурних визначень – екзистенціалів та
вираження динамічного характеру буття як особливого часового досвіду.
Тобто феноменологічна аналітика екзистенційної структури людського
існування потребує розкриття екзистенціалів й передбачає розуміння Dasein в
його цілісності і часовості. Адже М. Хайдеггера цікавлять не категорії як
найбільш загальні вираження сущого, якими оперує філософська традиція, а
екзистенціали – конститутивні, апріорні моменти та характеристики буття
Dasein, способи людського існування, категорії людського буття. Такий
онтологічний підхід під час розгляду екзистенціалів Dasein фіксують не просто
факт існування, а спосіб і характер буття людської екзистенції. На думку
С. М. Ставцева, саме екзистенціали є «онтологічно необхідні структури Dasein,
точніше структурні визначення його екзистенції (існування), які виражають
внутрішній зв’язок існування і розуміння, що принципово відрізняє їх від
категорійних визначень» [12, 46]. Тому фундаментальна онтологія
М. Хайдеггера, а згодом і екзистенціалізм, постають як своєрідне продовження
гуссерлівської концепції функціональної інтенційності, яка, набуваючи
онтологічно-екзистенційних характеристик, проявляється як трансценденція.
Так, гуссерлівське розуміння чуттєвого сприйняття та уяви як
всеосяжних основоположних актів в їхній інтенційній спрямованості
поділяють Ж.-П. Сартр та М. Мерло-Понті, звертаючи на ці феномени
особливу увагу, поставивши їх предметом своїх філософських пошуків.
Інтенційна будова чуттєвого сприйняття крізь призму експлікації
переживань та «життєвого світу» набуває значного розширення в
екзистенційно-феноменологічних пошуках М. Мерло-Понті. Філософська
рефлексія французького мислителя, заснована на феноменологічних
принципах та методах, набуває значного дистанціювання від теоретичного
осмислення свідомості, наближуючись до онтології людського існування,
що розкривається в акті взаємовідносин людини і світу, людини і людини.
Це філософія, яка за М. Мерло-Понті «розміщує сутності в екзистенцію і
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покладає, що людина світ можуть бути зрозумілі, лише виходячи з їхньої
фактичності» [7, 5] і для якої світ «уже тут, до рефлексії, як деяка неусувна
присутність, і всі її зусилля відповідно спрямовані на те, щоб відшукати
наївний контакт зі світом, щоб надати йому нарешті філософський статус»
[там само, 5]. Саме сприйняття у філософа постає феноменом «первинного
відкриття світу», тією інстинктивною інфраструктурою, що є початковою
до теоретичного мислення, але одночасовою відносно світу об’єктів, і яка
конституює всі смисли і значення дійсності, оскільки «збагачує будь-яку
якість життєвою цінністю, від самого початку його схоплює у значенні для
нас» [7, 84]. Тобто сприйняття виражає наївний допредикативний контакт
зі світом, ліквідовуючи всі перегородки між суб’єктом та об’єктом, між
зовнішнім та внутрішнім, й констатиює досвідний контакт і комунікацію зі
світом та людьми. У М. Мерло-Понті – суб’єкт виступає основою
розкриття сенсу світу й абсолютним джерелом перетворення світу для
світу та для себе.
Ж.-П. Сартр, у свою чергу, у праці «Уявне. Феноменологічна
психологія уявлення» з певною метаморфозністю, особливо щодо питань,
які стосуються статусу інтенціональних об’єктів, продовжує розвиток
гуссерлівської феноменології. Французький філософ у дослідженні
природи матерії ментального образу тематизує завдання опосередкованості
чи безпосередності даності предметів уяви. Він викриває проблему
неможливості вловлювання дублікатів, аналогів для інтенційних предметів
уяви, адже «в міру нашого сходження в ієрархії образних свідомостей
матерія стає дедалі бідною…, втрачається багатство якостей…, матерія
образу характеризується деякою суттєвою скудністю» [9, 120–121]. В
Ж.-П. Сартра чуттєве сприйняття та уява розглядаються як
взаємодоповнювальні, але поряд з тим і взаємовиключаючі інтуїції,
первинне джерело інтелектуального ейдетичного осягнення змісту
предметів. У розділі «Сім’я образу», аналітичне дослідження актів
свідомості наводить мислителя на думку про те, що уява, як і чуттєве
сприйняття, спроможна давати інтенційні об’єкти безпосередньо.
Феноменологічний аналіз уяви у модусі його головних
характеристик (квазінагляду, небуття, спонтанності) філософ засвідчує
ірреальністю предметів уяви, відсутністю об’єкта на даний момент, а,
отже, схоплення свідомістю його в якості небуття як «неіснуючого»,
«відсутнього», або «існуючого в іншому місці» [9, 65]. Я. А. Слінін уважає,
що якщо і дослідження Ж.-П. Сартром феномену уяви ще не зафіксувало
розуміння “ніщойності” свідомості в повному обсязі, то філософська
рефлексія уяви передбачає її осмислення в неантизаційних проявах.
Відтак, російський дослідник феноменології трансцендентального суб’єкта
робить цікавий висновок: «Припущення про те, що під час написання
«Уявного» у Сартра вже почала складатися філософська концепція роботи
«Буття і ніщо», підтверджується тим, що у висновках «Уявного» окрім
терміна «неантизація» зустрічаються і такі поняття, як «ситуація» і
«свобода»,
також
виступаючими
головними
в
сартрівському
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екзистенціалізмі» [11, 37–38]. У цілому, створення Сартром
феноменологічної концепції уявного з глибинним аналізом продуктивнотворчої уяви в її різновидах (спогади, передбачення, чиста фантазія) й
багатовекторності функцій антиципації та протенції посідає істотне місце
як у сфері філософської методології, так і в естетичні науці. Це вчення
надзвичайно продуктивне для розвитку філософії мистецтва, дослідження
проблем художньої творчості, теорії художнього образу.
Координація суб’єкта та об’єкта французького філософа заперечує
теорію відображення, оскільки відштовхується від ідеї безпосередності
сприйняття
предметів
гуссерлівської
теоретичної
конструкції
інтенційності свідомості. Свідомість у Ж.-П. Сартра характеризується
внутрішньою динамічністю трансцендентальністю до інтенційного
об’єкта, не іманентного свідомості, з її головною характеристикою
«Ніщо», а «людина є буттям, через яке ніщо входить у світ” [8, 66]. Ніщо –
основа заперечення та єдності свідомості і буття, спосіб конституювання
світу, відмінного від людини. Тобто у вченні Сартра саме Ніщо постає
сутністю свідомості, вихідним началом себе не як буття, а саме як
заперечення, небуття. Це джерело трансцендування, дистанціювання від
себе, неантизації дійсності з метою прояснення свідомості як буття–для–
себе. Ця своєрідна феноменологічно-екзистенційна філософія визначається
в як негативна діалектика крізь призму активності, становлення, динаміки
свідомості та основи якісної визначеності і розрізненості інертної
пасивності буття. Тобто свідомість не є субстанцією, а екзистенцією, й
тому екзистенційна діалектика Ж.-П. Сартра набирає виразу
суб’єктивістської діалектики свідомості. Місце гусcерлівської ноези
займає заперечення як активне ядро інтенційного акту.
Таким чином, абстрактно-теоретичне трактування інтенції поступово
набуває онтологічної інтерпретації як специфічний спосіб буття з
редукуванням теоретичного розуміння суб’єкта до «телеологічнопрактичного». Якщо в Е. Гусcерля «Я» виступає суб’єктом теоретичних актів,
трансцендентальним центром з різноманітною внутрішньою структурою, то
екзистенціалізм в основу свого вчення покладає конкретне життя людини, що
постає вагомим засобом видозмінення класичної версії феноменології. Адже
шлях до буття здійснюється через онтологічний вимір людського існування, де
пізнання, – не просто інтелектуальна функція, але й осмислене життєве
здійснення (М. Хайдеггер), в якому суб’єкт інтенційних актів розуміється не як
пізнавально-теоретичний, а екзистуючий і трансцендуючий. І якщо
Е. Гусcерль в установці на трансцендентальну суб’єктивність з її орієнтацією
на власні структури смислотворчої діяльності свідомості абстрагується від
природного світу, то в екзистенціалістських пошуках робиться спроба
підвести онтологічний фундамент під життєвий світ людини в його
закоріненості у світі як «буття-в-світі».
Отже, онтологічно-екзистенційна версія класичної феноменології набула
багатоваріантних трансформацій й постала теоретико-методологічною
основою багатьох відомих філософських учень ХХ ст.: «фундаментальної
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онтології» М. Хайдеггера, «критичної онтології» М. Гартмана, «екзистенційної
феноменології» Ж.-П. Сартра та М. Мерло-Понті, «філософської антропології»
М. Шелера, «феноменологічної герменевтики» П. Ріккера, «феноменологічної
етики» Е. Левінаса та ін., які констатували її евристичний потенціал для
аналізу духовних маніфестацій людського буття й духовних явищ культури та
неабиякої плідності для розгляду морально-етичних, естетичних, релігійних,
мистецтвознавчих, історичних, культурологічних, лінгвістичних та інших
філософських проблем.
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РЕЗЮМЕ
А. Залужная. Смыслотворческий потенциал феноменологической
методологии в исследовании моральных и эстетических феноменов
человеческого бытия.
В статье проанализировано влияние классической феноменологии на
онтологическую и экзистенциально-антропологическую переориентацию
философии ХХ в. В контексте “смыслоконституирования сознания”
Э.Гуссерля,
“фундаментальной
онтологии”
М.Хайдеггера,
“феноменологии
восприятия”
Мерло-Понти
и
“феноменологии
воображения” Ж.-П. Сартра отслежено эвристический потенциал
феноменологически-экзистенциальной методологии для исследования
морально-эстетических феноменов духовного бытия человека.
Ключевые слова: феноменология, сознание, бытие.
SUMMARY
A. Zaluzhna. Notionally-creative Potential of Phenomenological
Methodology for the Research of Moral and Aesthetic Phenomena of Humans’
Being.
The article deals with the analysis of influence of classical
phenomenology on ontological and existentially-anthropological reorientation
of philosophy of the XX-th century. Heuristic potential of phenomenologicallyexistential methodology for the research of moral and aesthetic phenomena of
spiritual humans’ being in the context of E. Husserl’s “constitutionalization of
consciousness”, M. Heidegger’s “fundamental ontology”, Merleau-Ponty’s
“phenomenology of perception” and J.-P. Sartre’s “phenomenology of
imagination” is observed.
Key words: phenomenology, consciousness, existence.
УДК 340.12
Ю. М. Коротченко
Таврийский национальный университет
им. В. И. Вернадского

ОЦЕНОЧНАЯ КОМПОНЕНТА ЛОЖНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ
В статье показывается, что ложность неоднородна, рассматривается
специфика обмана как сообщения, которое намеренно скрывает истину и имеет явно
оценочный характер. Эксплицируется многоуровневая структура коммуникации на
основе ложных оценочных сообщений.
Ключевые слова: ложь, обман, оценка, коммуникация.

Цель: выявить оценочную составляющую ложных высказываний.
Новизна: рассмотрение обмана как разновидности ложного
сообщения в структуре оценочного высказывания.
Объект: ложные высказывания.
272

Філософія науки: традиції та інновації, 2010, №1(2)

Предмет: оценочная компонента ложных высказываний.
Актуальность. Изучение неправдивых, ложных сообщений является
сегодня актуальным вследствие широкого их распространения в сфере
социальной коммуникации. Создание текстов, в которых сочетаются
очевидные истины, вероятностные прогнозы, непосредственно не
проверяемые
интерпретации
прошлого,
является
неотъемлемой
составляющей рекламных, политических и иных коммуникационных
технологий в современном обществе. Особую актуальность проблема
разграничения истины, лжи и их разновидностей в такого рода
комплексном сообщении приобретает в трансформационном, заведомо
конфликтном социуме, в котором столкновение противоречивых оценок
может вызвать критические последствия. Теоретический же аспект
актуальности данной проблематики состоит в необходимости
дифференцировать содержательно разные термины лжи и обмана,
выявлении коммуникативных механизмов достижения эффекта обмана и
экспликации оценочной составляющей обмана.
Постановка и степень разработанности проблемы.
Интуитивно кажется ясным, что такое ложь. Но все ли ложные
сообщения одинаковы? Например, есть ли разница между высказываниями
«Волга впадает в Тихий океан» и «Если бы не гений Сталина, СССР не
выиграл бы войну с фашистской Германией», «дважды два – восемь» и
«Вступайте в нашу торговую сеть, платите взнос и станете миллионером»?
Одинаковы ли здесь механизмы выявления ложности, степень
выраженности субъективной составляющей смысла, наконец, сферы
реализации последствий того, что в эту ложь поверят?
Для нас представляет интерес рассмотреть такую разновидность
ложных сообщений, которая влияет на формирование оценки их
адресатами содержания этих сообщений и, таким образом, навязывает
некоторые перспективы поведения адресатов, делая его в известной
степени предсказуемым для адресанта.
В естественных языках присутствуют несколько имен для явлений,
противопоставляемых истине. Самое распространенное из употребляемых
рядом со словом «ложь» – слово «обман» (например, в английском «ложь» –
«lie», «обман» - «fraud»). Предполагаются, в случае различия имен, различия
смысловых оттенков. Однако часто эти слова рассматриваются как синонимы,
а иногда и как тождественные. В «Новом французско-русском и русскофранцузском словаре «tromperie» и «mensonge» даны как эквиваленты и лжи, и
обмана [7, 184, 261, 437, 475]. Расходятся они только в случае перевода с
русского на французский слова «обман» (только «mensonge») [7, 475].
Очевидно, что в обыденной речи различение носит стихийный, случайный
характер. Так, в словаре В. Даля находим: «ЛОЖЬ, см. лгать…
ЛГАТЬ…врать, говорить или писать ложь, неправду, противное истине…
обман; – слух, неосновательная, неправая молва… мошенничество, подлог…
[1, 241]. «ОБМАНЫВАТЬ, обмануть кого, обманить сев. лгать, словом или
делом, вводить кого в заблуждение, уверять в небыли, облыжничать,
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притворяться, принимать или подавать ложный вид; провести кого, надуть,
обмишулить, объехать на кривых; плутовать, мошенничать… Обман, всякое
ложное, облыжное действие или дело; ложь, выдаваемая за истину; хитрость,
лукавство, двуличность; отвод, подлог, личина…» [7, 599–600]. В этом
источнике ложь и обман рассматриваются как синонимы в статье «Ложь»
(через запятую), однако, в статье «Обманывать» (отдельно об обмане не
говорится) появляется слово «обман» как намеренное действие. В целом
статья «Обманывать» пестрит, безусловно, отрицательными оценочными
маркерами (хитрость, лукавство, двуличность; отвод, подлог, личина и пр.).
Тем не менее, присутствует совпадение лжи и обмана (обман – всякое ложное
действие, ложный – скрывающий обман).
В другом классическом словаре (С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой)
обнаруживаем: «ЛОЖЬ, лжи, ж. Намеренное искажение истины,
неправда, обман» [5, 331]. «ОБМАН, -а, м. 1. см. обмануть. 2. То же, что
ложь. На обмане далеко не уедешь (посл.). Пойти на о. (решиться солгать).
3. Ложное представление о чем-н., заблуждение…». [там же, 431].
«ОБМАНУТЬ, -ану, -анешь; -анутый; сов. 1. кого-что. Ввести в
заблуждение, сказать неправду; поступить недобросовестно по отношению
к кому-н. 2. кого-что. Нарушить обещание... 3. кого-что. Не оправдать
чьих-н. ожиданий, предположений… 4. кого-что. Недодать при расчете
или обвесить (разг.)…» [там же, 431]. В приведенном фрагменте также
отслеживается прямое отождествление интересующих нас терминов,
несмотря на присутствие в статье по обману негативных оценочных
маркеров (недобросовестно поступить, не оправдать ожиданий и т. п.).
Кроме того, ложь непосредственно определяется только как намеренное
искажение истины. Тогда не ясно, например, как квалифицировать
безоценочное знание, не соответствующее реальности по причине простой
(а не намеренной) недостаточности информации у субъекта
(хрестоматийный пример: утверждение о неделимости атома до момента
открытия его делимости), когда истина искажена, но не намеренно. Итак,
анализ естественных рассуждений свидетельствует о синкретичности в
употреблении слов «ложь» и «обман», что, в свою очередь, не позволяет
выделить в отдельный класс ошибочные выказывания – ненамеренно
ложные. Это же обстоятельство не дает возможности специфицировать
термин «обман» как намеренную ложь. Естественный язык, таким образом,
может служить лишь полем обнаружения, но не инструментом анализа
соответствующих имен.
Контексты, в которых возможны ложные сообщения, разнообразны.
Приведем примеры. Иллюзия восприятия (искаженный образ); в науке
ошибки («атом неделим»); в обыденной жизни: заблуждения, клевета,
ложные слухи; в искусстве: мистификации (выдуманные авторы, тексты,
написанные якобы в древности), подделки подлинников; в фотографии –
фотошоп улучшит или ухудшит любой оригинал; Интернет-обманы
(предложение купить программу, генерирующую код веб-мани карты за 10
дол., пополняющую карту сразу на 100) ложные сообщения в правовой
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сфере: ложные показания, сфабрикованные обвинения; в медицине:
симуляция симптомов заболевания, ложный диагноз; в экономике:
предложения участвовать в финансовых пирамидах, расплата фальшивыми
деньгами, ложная информация на этикетках товаров (состав продукта,
материал изготовления непродовольственных товаров); в сфере социальнополитической коммуникации ложные сообщения присутствуют как
структурные составляющие политических мифов, как предвыборные
ложные обещания (потенциальная ложь) политиков. К дисциплинам,
изучающим собственно ложь, относятся лингвистика, семиотика и теория
коммуникации, психология, логика, социально-политические науки и др.
При этом относительно автономными являются лишь логические
исследования, большая же часть носит интегративный характер.
Логику ложь интересует как элемент метаязыка, как значение
семантической функции приписывания, противоположной истине, в
двузначных системах – противоречащее ей (неистина). Например,
определение А. Ивина: «Высказывание считается истинным, если
даваемое им описание соответствует реальной ситуации, и ложным, если
не соответствует ей» [2]. Ложь, таким образом, в логике сама является
оценкой. Но свойство ложного сообщения для кого-то по каким-то
причинам на какое-то время (иногда навсегда) становиться истинным и
формировать оценку содержания сообщения не как истинного или
ложного, а как чего-то хорошего или плохого, связанного со счастьем (или
дарящего на него надежду) или несчастьем (или лишающим такой
надежды), логической семантикой не эксплицируется. Трудно себе
вообразить эпистемическую логику с оператором «субъект верит»,
определяемым как «субъект верит, если и только если его обманывают или
не обманывают». Истинность и ложность в контексте проблемы
оценочности определяются только как значения описательных,
противопоставляемых
оценочным,
высказываний:
«Оценочное
высказывание не является ни истинным, ни ложным. Истина
характеризует отношение между описательным высказыванием и
действительностью; оценки не являются описаниями. Они могут
характеризоваться как целесообразные, эффективные, разумные,
обоснованные и т. п., но не как истинные или ложные. Споры по поводу
приложимости к оценочному высказыванию терминов «истинно» и
«ложно» во многом связаны с распространенностью двойственных,
описательно-оценочных выражений, которые в одних ситуациях
функционируют как описания, а в других – как оценки» [2]. Однако такая
оппозиция оценочности/дескриптивности, на наш взгляд, связана с
пониманием структуры оценочного высказывания только как содержащего
оценочный компонент. Это, в свою очередь, не позволяет применить
результаты логического анализа ложности к эвалюативным контекстам.
Спецификой психологического подхода к феномену лжи является
акцентирование
внимания
на
жестах,
мимике,
интонации,
сопровождающих ложь. Это, в свою очередь, означает, что психология, как
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и лингвистика, изучает речевые формы лжи, причем артикулируемые
актуально, здесь и сейчас; результаты таких исследований широко
применяются в криминалистике, менеджменте, педагогике [9]. При
этом такие формы лжи, как политический миф или историческая
фальсификация остаются вне поля изучения.
Была задана комплексная структура оценочного высказывания
как содержащая информационную, интерпретируемую на некую
денотативную область, и субъективную, выражающую, явно или
имплицитно, позитивное или негативное отношение субъекта к миру,
компоненты: «можно предложить стандарт оценочных высказываний в
виде структуры: │v; f│, где v – субъективно-эвалюативная, а f –
фактическая подструктуры оценочного высказывания» [4, 176].
Очевидно, что все попытки манипуляций с субъективными оценками
адресата связаны с усилением или ослаблением той или иной стороны
оценочных суждений.
Представляется, что ложным является такое сообщение,
содержание которого не соответствует реальности (искажает,
противоречит проверенным и закрепленным в документах, например,
данным). Если сделать такое сообщение средством выражения и
навязывания оценки, то, очевидно, фактическая сторона окажется
предельно минимизированной и полностью подчиниться эвалюативной.
В этом классе, в свою очередь, можно выделить, по крайней мере,
следующие подклассы. Один из них включает оценочные
высказывания, в которых вырожденность фактической стороны
оправдана, более того, имеет непреходящую важность для
человечества. Имеются в виду суждения гуманитарного дискурса и
сообщения, порождаемые культурой. Реальность культуры – это
реальность воображения, представления, ее тексты принципиально не
сводятся к области денотатов и являются самоценными. С категорией
оценки, как известно, связывает эту специфику сообщений культуры
Г. Риккерт: «Явления культуры должны быть рассматриваемы… по
отношению к оценивающему их психическому существу» и далее: «в
явлениях культуры, представляющих собою блага, всегда должна
участвовать оценка, а потому вместе с ней и духовная жизнь» [8]. То,
что принято называть гуманитарными науками Г. Риккерт как раз и
называет науками о культуре. Трудно себе представить предложение
«Хорошо, что сила тока измеряется амперметром» и при этом
совершенно «естественным» выглядит высказывание: «”Братья
Карамазовы” – хороший роман».
Еще
одна
разновидность
оценочного
высказывания
с
эвалюативной доминантой – ошибка (ненамеренная ложь). Однако
среди оценочных высказываний с вырожденной фактической
компонентой есть такие, в которых это вырождение носит умышленный
характер, т. е., реально-фактическая сторона есть, кому-то известна и
намеренно скрывается. Именно так можно охарактеризовать обман,
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столь красочно описанный, в отличие от лжи, в приведенных выше
статьях из толковых словарей. Здесь также наличествует некоторая
дифференциация, носящая, впрочем, относительный характер. Есть
случаи, когда вместо содержательной составляющей в высказывание
подставляется или полностью, или частично не соответствующая
фактам информация, которой явно или неявно придается оценочный
характер (например, приписки в отчетах). С другой стороны, есть
оценочные высказывания, в которых информативная сторона не то
чтобы нивелируется в той или иной степени, но «откладывается на
будущее». То есть денотаты используемых имен якобы должны
возникнуть (предсказания конца света, наступления коммунизма, эры
процветания в случае избрания того или иного претендента на какойлибо пост и пр.). В первом случае речь идет об обмане актуальном, во
втором – о заведомо ложных обещаниях, которые можно
охарактеризовать как потенциальный обман. И в том, и в другом
прецеденте должна создаваться видимость правды – полного
представления фактической стороны в структуре оценочного суждения,
иллюзия адекватности навязываемой оценки. Очевидно, что обман
предполагает наличие адресанта (сообщающего ложь), адресата
(«жертву обмана»), средства обмана (знаковый ряд – в нашем случае –
оценочное суждение). Перечисленные компоненты свидетельствуют о
принадлежности обмана, как особой разновидности ложного
сообщения, сфере коммуникации и позволяют трактовать его как
средство целенаправленного воздействия на сознание и поведение
адресата. Достаточно полно механизмы такой манипуляции
освещаются в политологической литературе, посвященной анализу
политического мифа. Так, в обширном исследовании С. Кара-Мурзы
«Манипуляция сознанием» приводится пример своеобразного
оценочного смещения, используемого в СМИ США во время
вьетнамской войны: «Из языка были исключены все слова,
вызывающие отрицательные (выделено нами – Ю. К.) ассоциации:
война, наступление, оружие по уничтожению живой силы. Вместо них
были введены слова нейтральные: конфликт, операция, устройство…
Мертвые зоны,
в которых диоксинами была
уничтожена
растительность, назывались «санитарными кордонами», напалм –
«мягким зарядом», самые обычные концлагеря – «стратегическими
селениями» и т. д. [3]. За счет нейтрализации негативной оценки
формировалось и соответствующее отношение общества (значительной
его части) к объекту оценивания. Таким образом, становится ясным,
что природа такой оценки – исключительно коммуникативная,
знаковая. Для адресанта, по крайней мере, важно, чтобы она была
именно такой, а не основывалась на реальном положении дел.
Покажем, в чем особенности коммуникационного механизма
выработки оценки на основе ложного сообщения, принимая во
внимание двойственную структуру оценочного суждения. Известны
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несколько моделей коммуникации – одной из первых была модель Р.
Якобсона, затем появилась существенно развившая идеи Р. Якобсона
модель Ю. М. Лотмана, ряд других. Так, известный исследователь
коммуникативных процессов Г. Г. Почепцов, обобщая известные
модели, представляет обобщенную схему коммуникации в паблик
рилейшнз, рекламе и пропаганде [6, 39] :
Коммуникатор
Целевая аудитория
Сообщение
Канал коммуникации
Однако на этой схеме не заданы поля интерпретации сообщения
целевой аудиторией и, что самое важное, структура ложного
сообщения, исходящего от адресанта. Ведь обман является таковым
только для адресата, адресант же знает истину и намеренно ее
искажает. Таким образом, для адресанта есть как бы два сообщения:
явное, искажающее реальность, и скрытое, которое не должен знать
адресат и которое составляет истину. То есть так называемая целевая
аудитория должна обладать минимальной, а лучше нулевой,
информацией о том, что сообщается. Это создает невозможность
полной верификации информации. Тогда можно выйти из
рациональной сферы в иррациональную, в сферу чувств, а именно –
доверия и надежды. Теперь обратимся к собственно эвалюативной
составляющей сообщения. Со стороны адресанта навязываются
определенные желаемые оценки. При этом адресат уже обладает
спектром оценок, составляющих его отношение к содержанию
высказывания. Эти оценки могут полностью совпадать с желаемыми,
полностью не совпадать с ними, совпадать частично. Задача адресанта:
в двух последних случаях – откорректировать наличествующие у
адресата оценки в сторону желаемых совпадений, а в первом – не
изменить и закрепить. Идеально для адресанта достижение полного
соответствия оценок адресата преследуемым, в конечном счете,
отправителем
сообщения
интересам.
Итак,
в
«обманной
коммуникации» всегда присутствуют скрытые интересы адресанта,
явное сообщение, искажающее реальное положение дел (актуально или
в перспективе), и оценка, навязываемая адресату (негативная – не
поверит, будет плохо, поверит – очень хорошо). Отметим, что, в
отличие от истинных сообщений, «обманные», в особенности
адресуемые к массовому сознанию, нуждаются в особом
семиотическом антураже. Имеются в виду аудио-визуально-имиджевые
и т. п. суггестивной направленности эффекты. Проще говоря, чтобы
впечатлило и запомнилось, какое-то время (чем дольше, тем лучше)
воспроизводилось в представлениях и т. д. (например, яркая
упаковка товара).
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На основании проведенного анализа особенностей ложного
сообщения приходим к следующим выводам. Ложность –
неоднородна. Среди всего разнообразия выделяемы сообщения,
намеренно скрывающие истину. Именно они представляют собой
средство манипулирования сознанием и поведением адресата. Такие
сообщения носят выраженно оценочный характер в силу своей
побудительной интенции, влияют на формирование субъективного,
иррационального по своей природе, эмоционально окрашенного
отношения к содержанию сообщения, в отличие от, например, научных
заблуждений или ошибок, и могут быть охарактеризованы как обман. В
структуре такого сообщения оценочная сторона превалирует над
информационной, последняя же или в принципе не проверяема (когда
сообщение содержит пустые имена), или проверяема частично, или
только в будущем, в то время как оценка формируется уже в процессе
непосредственного восприятия сообщения.
Дальнейшее изучение ложных сообщений с функцией оценки
может пойти по пути детализации механизмов их выработки в
различных сферах коммуникации и изучения их конкретных форм.
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РЕЗЮМЕ
Ю. М. Коротченко. Оцінювальна компонента хибних висловлювань.
У статті показано, що хибність є неоднорідною, розглядається
специфіка омани як повідомлення, яке навмисно приховує істину і має явно
оцінювальний характер. Експлікована багаторівнева структура
комунікації на основі хибних оцінювальних повідомлень.
Ключові слова: хиба, омана, оцінка, комунікація.
SUMMARY
Y. M. Korotchenko. An evaluative component of false propositions
It is researched in the article the specifics of fraud as evaluative species of
false messages. Multilevel structure of communication based on false evaluative
messages is explicated.
Key words: false, fraud, evaluation, communication.
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