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Проаналізована сутність техніки як атрибутивного чинника станов-
лення і розвитку європейської цивілізації. Розкрито соціокультурну 
цінність та антропологічну вимірність техніки та технологічного 
прогресу. З’ясовано основні філософсько-методологічні підходи до 
системно-концептуальної інтерпретації техніки як соціокультурного 
феномену.
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С�часн�й світ ж�ве � тр�вожно�� очік�ванні, пов’язано�� з в�яво� ч�с-
ленн�х кр�зов�х яв�щ факт�чно в �сіх сферах ж�ттє�іяльності європейської 
ц�вілізації – еконо�ічній, екологічній, політ�чній, к�льт�рн�цькій тощо. Пі�р�ва-
ються ф�н�а�ентальні заса�� лю�ського б�ття, став�ться пі� загроз� реальність 
існ�вання лю��н� як такої. Завоювання нов�х ц�вілізаційн�х в�сот спр�ч�няє 
во�ночас непере�бач�вані, неочік�вані небезпек� глобального характер� існ�-
ванню лю��н� як ц�вілізаційно�� фено�ен�. Пр�ч�н� кр�зов�х збоїв сього�ення 
в еволюції європейської ц�вілізації зазв�чай �бачають в експансії на�ково-
технічної раціональності, а конкретніше – � розв�тк� с�сте�� на�котехнік� як 
в�значального ч�нн�ка ц�вілізаційн�х з�ін.

На�кові �осягнення та заснована на н�х перетворювальна техніко-техно-
логічна �іяльність за �асштаба�� стал� спів�ірн��� з процеса�� геологічного 
�асштаб�, що з��ов�ло технологічн�й характер пор�шень �еханіз�ів са�ові�-
новлення і са�орег�ляції в екос�сте�ах. Лю��на не просто в�кор�стов�є �осяг-
нення на�ково-технологічного прогрес�, а, по с�ті, поч�нає б�т� зар�чн�ко� нової 
техногенної ц�вілізації зі шт�чно створен�� сере�ов�ще� її б�ття, вірт�альн�� 
інфор�аційн�� просторо� і пан�вання� і�еології �асового необ�еженого спо-
ж�вання. Окрі� того, по�альш�й техногенн�й розв�ток впл�ває на с�тність й 
існ�вання ж�ттє�іяльності лю��н�, її свобо��, ціннісні орієнт�р�, �становк�, 
спосіб ж�ття та реальності сві�о�ості. Пі� т�ско� тотально пош�рюваного в 
�сіх сферах лю�ського існ�вання на�ково-технічного раціоналіз�� трансфор-
��ються ��ховна с�тність і ��ховні в��ір� власне лю�ського світ�. Захоплююч� 
сфер� ��ховності, свобо�� та творчості, технічна �іяльність наб�ває ознак �ні-
версального характер�, �евальв�юч� г��аніст�чні цінності. Лю��на з творця й 
са�оцілі перетворюється на засобов�й ч�нн�к ц�вілізаційного процес�. На�ія 
на певне �незалежнення ві� пр�ро�ної ст�хії за �опо�огою лю�ського роз��� 
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та з�об�тків на�ково-технічного розв�тк� пр�зво��ть �о тотального пі�поря�-
к�вання технічно�� прогрес�.

Тобто, лю��на потрапляє в поро�жен�й нею світ технократ�чного б�ття, 
�е інтелект�ально-��ховні �ожл�вості втрачають са�о�остатнє існ�вання, їхня 
са�оцінність в�значається л�ше ціля�� та цінностя�� технологічного розв�тк� 
с�спільства.

Зав�як� гран�іозн�� на�ково-технічн�� з�об�тка�, на �ежі т�сячоліть час 
розпочав �розкр�ч�ват�сть� із неб�вал�� пр�скорення�, і просторова еволюція 
за�ін�лась часовою (В. Стьопін). М� стал� сві�ка�� небачен�х за гл�б�ною та 
ф�н�а�ентальністю трансфор�аційн�х світов�х істор�чн�х процесів і �акро-
ц�вілізаційн�х �творень; історія в�яв�ла обр�с постісторії (С. Кримський); наб�в 
реальн�х обр�сів �іф про кінець історії з пр�ч�н не л�ше техногенн�х загроз, 
реальності в�черпності пр�ро�н�х рес�рсів, варвар�зації к�льт�р�, �жерела 
котрої – � к�льт�рно-генет�чно�� ко�і лю��н� як такої (Х. Ортеґа-і-Ґасет), а 
пере��сі� через г��аніст�чні х�б� й об�еженості існ�ючої ціннісної пара��г�� 
як ��ховного план� або і�еї, що с�сте�оорганіз�є та цілеспря�ов�є розв�ток і 
в�значає с�ть європейської ц�вілізації. 

Пі�р�вається ж�в�й зв’язок через тра��ції поколінь і пі� т�ско� техногенної 
ц�вілізації роз��вається, �еконстр�юється ціннісне я�ро етнок�льт�р, що не 
тільк� в�значають н�нішній і ��н�л�й стан�, а й �за�ають� перспект�в� роз-
в�тк� етнонаціональн�х спільнот. К�льт�ра як �і� б�ття лю��н� і власне засіб, 
зав�як� яко�� �ві�б�вається� лю��на, існ�є л�ше в національно�� в�яві та 
в��ірі, в�значається етнонаціональною персоніфікованістю �осві��, цінностей, 
істор�чного час� і ві�пові�ністю й готовністю �о в�кл�ків сього�ення, тобто 
істор�чної перспект�в�.

Розв�ток ко�п’ютерн�х с�сте� та Інтернет� і створення з їхньою �опо�огою 
нов�х т�пів організації �правління, глобалізаційно-інтеграт�вні процес� заклал� 
пі�вал�н� перехо�� нашої ц�вілізації �о нової просторово-часової �етр�к� на 
етап постін��стрії, �яка засвоює вже не окре�і с�л� пр�ро��, а інтегр�є пла-
нетарні (зе�ні), кос�ічні та с�бато�ні світ� �іяльності лю��н� як гро�а�ян�на 
ноосфер�, воло�аря інфор�аційного �ніверс���� [2, c. 23].

За такої с�т�ації акт�альн��� є п�тання про перспект�в� європейської 
ц�вілізації та �ісця лю��н� в реалізації її сенсоважл�в�х цілей, філософського 
ос��слення такого фено�ен�, як с�часна техногенна ц�вілізація: що вона собою 
являє, яка її �оля, ч� �ожл�ві інші варіант� ц�вілізаційного пост�п�? Лю��на, за-
г�блена в ц�вілізаційно�� потоці, станов�ть еле�ент технократ�чного ��ск�рс� 
ч� повністю зак�та в лещата на�котехнократ�з��? Це о�на поз�ція, �алопо�ібна 
на опт��іст�чн� та г��аніст�чн� перспект�в�. Інша перспект�ва ц�вілізаційного 
гор�зонт� ґр�нт�ється на об’єкт�вно�� аналізі існ�ючого стан� справ, тен�енцій 
ц�вілізаційн�х з�ін і констр�юванні нової пара��г�� �осягнення г��аніст�чного 
і�еал� загальноц�вілізаційного процес�.

Безперечно, цей пласт (в�зол) п�тань потреб�є власне філософського ос-
��слення, і він �оже б�т� ре��кован�й �о с�сте�� пробле� філософського 
характер�: в чо�� с�ть н�нішнього етап� с�спільного розв�тк�, як�й отр��ав 
назв� техногенної ц�вілізації, яке �ісце лю��н� в ній та які с�тнісні в��ір� й пр�-
ро�а технік�? Ч� з�атна на�ка �ат� насправ�і реаліст�чн� карт�н� реальності 
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та в�ріш�ват� кар��нальні пробле�� лю�ського б�ття й лю�ської екз�стенції? 
Ч� існ�ють і�перат�в� пре��етно-перетворювальної технологічної �іяльності 
лю��н�?

Загало�, по-перше, цей перелік п�тань �ожна значно про�овж�т� і розш�-
р�т�, по-�р�ге, його �ожна �загальн�т� �о трьох, а са�е: � чо�� полягає вн�т-
рішня пр�ро�а с�часної техногенної ц�вілізації та технічного як атр�б�т�вного 
лю�ській с�тності, які генет�чно-об’єкт�вні характер�ст�к� на�к�? Загострено це 
п�тання �ожна сфор��люват� і так: на�ка й техніка як ц�вілізаційні фено�ен� 
�ають незалежн� ні ві� чого логік� розв�тк� та в�значають с��слож�ттєві цілі 
й цінності лю��н� і с�спільства. Це о�на пара��г�альна інтерпретація на�к� та 
технік�. Інша ґр�нт�ється на роз��інні пр�ро�� на�к� й технік�, що і�пліц�тно 
в�значально з��овлюється антропологічн�� з�істо�. Найголовніше і �ратл�ве 
п�тання стос�ється того, чо�� лю��на по�ібна � прагненнях та �іях �о �етел�ка, 
�осконалого � пр�ро�ній �оцільності й естет�чності, але фатально спря�ова-
ного на світло вогню?

Лю��на на�ілена Божою іскрою �о пізнання світла іст�н�, способо� се-
бе�твер�ження та са�ореалізації не просто в �іяльності, яка є наслі��вання� 
існ�юч�х зразків і нор� праці, а �іяльності, яка �ає означеності творчості й 
креат�вн�й пре��етно-перетворювальн�й характер. Са�е то�� вона пр�речена 
(якщо прагне зал�шат�сь лю��ною) постійно в�хо��т� за �ежі наявно �ано-
го, трансцен�ент�ват� власн� с�б’єкт�вність � фор�� пре��етно-практ�чної 
�іяльності, �е вон� інтегр�ються, зл�ваються з пр�ро�н��� об’єкт�вн��� за-
коно�ірностя�� та соціальною �оцільністю. Отже, лю��на завж�� переб�ває 
в ��споз�ції �о �аності існ�ючого, сталого, �осягн�того – тобто �о себе, �о 
пр�ро��, �о с�спільства. С�лове поле ��на�ічно з�інюваної напр�женості 
лю�ської ��ші, її с�лові екз�стенціал� спря�овані на пізнання та перетворен-
ня, тобто на реалізацію �іяльного ланцюжка – �пізнання як фіксація іст�нності� 
– �пізнання перетворювання� – �пре��етно-практ�чне констр�ювання�. Са�е � 
постійній з�іні і�анентної ��ховної с�тності (��ховного роз���) та зовнішнього 
світ� (соціального й пр�ро�ного) ві�б�вається збереження лю�ської ��ховності 
як і�ент�фік�ючого в��ір� та лю�ського ко��.

Перетворення зовнішнього світ� і створення �р�гої шт�чної пр�ро�� з�ій-
снюється внаслі�ок на�ково-технічн�х з�об�тків. Цілко� зроз��іло, що вістря 
кр�т�к� � зв’язк� з пр�ч�на�� кр�зов�х яв�щ с�часного світ� небезпі�ставно 
покла�ають на на�к� і технік� й о�ночасно з на�ково-технічною раціональністю 
пов’яз�ють опт��іст�чні на�ії на поз�т�вн� ц�вілізаційн� перспект�в�.

В�являється, вел�к�й пара�окс ХХ століття – на�ково-технічні з�об�тк� 
покл�кані забезпеч�т� ц�вілізаційн�й прогрес і безпек� �айб�тнього лю�ства 
перетвор�л�сь в �е�і�рга, як�й ��кт�є напря�к� к�льт�рного пост�п�. К�льт�ра 
все рельєфніше наб�ває в��ірності на�ково-технічної раціональності, головне 
зав�ання якої, як �ніверсально-технологічного фено�ен�, трансфор��ват�, 
в�осконалюват� лю�ськ� пр�ро�� з поз�ції певн�х техногенн�х соціок�льт�рн�х 
цінностей. Більше того, конт�р� лю�ської свобо�� та її екз�стенційні в��ір� � 
все більшій �ірі в�значаються технікою і на�кою.

Тепер в�являється те що Ніцше вже �етафіз�чно роз��ів, – що новоєвро-
пейська ��еханічна еконо�іка�, с�цільн�й �аш�нопро��кт �сілякої �ії і план�-
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вання в своїй без��овній фор�і в��агає нового лю�ства, яке в�хо��ть за �ежі 
попере�нього лю�ства. Не�остатньо воло�іт� танка��, літака�� та апарат�рою 
зв’язк�; не�остатньо �ат� і лю�ей, спро�ожн�х такі речі обсл�гов�ват�; не�о-
статньо навіть просто оволо�іт� технікою, ніб� вона в собі �ещо бай��же, пот� 
стороннє, кор�сті і шкі�л�вості, творенню і р�йн�ванню, застосов�вання к�� 
завго�но і �ля б��ь-як�х цілей. В��агається лю�ство, яке в са�ій своїй основі 
спів�ірне �нікальній с�тності новоєвропейської технік� та її �етафіз�чній іст�ні, 
тобто яке �ає с�тності технік� повністю оволо�іт� собою, щоб� безпосере�ньо 
са�о�� скеров�ват� та в�кор�стов�ват� всі окре�і процес� і �ожл�вості [11, 
c. 285].

Безперечно, особл�вої �ваг� та філософсько-�ето�ологічного аналіз� в�-
�агає фено�ен технік� та на�ково-технічної раціональності як о�ного з в�зна-
чальн�х соціотворч�х ч�нн�ків с�часного с�спільства.

В історії європейської ц�вілізації чітко (рельєфно) офор��л�сь і розв�-
ваються (�твер�ж�ються) �ва взає�о�оповнювальні й взає�опоборювальні 
напря�� са�о�сві�о�лення себе та світ� в собі. Й�еться про г��анітарн�й і 
на�ков�й вектор� вхо�ження лю��н� � світ пр�ро��, розб��ов� власного, і�а-
нентно-вн�трішнього світ�, прагнення поб���ват� всеосяжн� �етафіз�чн� основ� 
к�льт�р�. Пізніше ці �ва і�ейно-філософські спря��вання офор��л�ся, тобто 
опре��етн�л�ся, в �ето�ологічн�х �становках поз�т�віз�� й екз�стенціаліз��. 
Два взає�о�оповнювальні �с�перн�к��, претен��юч� на роль є��но прав�льної 
світогля�ної основ� б�ття лю��н�, гран�чн� �етафіз�к�, що в�ростає з є��ного 
кореня – філософії, по с�ті, претен��ють на філософськ� к�льт�р� нашого час�. 
Незважаюч� на і�еологічн� нес��існість екз�стенціалістської та поз�т�вістської 
і�еологій із пр�нц�пов�х п�тань роз��іння с�тності лю��н�, становлення та 
ролі на�кового раціоналіз�� в освоєнні світ�, вон� во�ночас �е�онстр�ють на 
с�часно�� етапі гар�онійність пі�хо�ів � філософсько�� ос��сленні технік�. 
Й�еться не про с�тнісн� оцінк� фено�ен� технічного як такого, а наса�пере� про 
в�знання в�ключно важл�вої �оленосної ролі технік� в становленні й розв�тк� 
європейської ц�вілізації. Екз�стенційність лю�ського існ�вання, зав�як� практ�ці 
на�ково-технічної раціональності, ві�кр�ває потає�ність лю�ського б�ття.

Са�е то��, зазначаюч� ваго�ість на�ково-технічної раціональності в офор-
�ленні с��слож�ттєв�х цінностей, власне основ� європейської ц�вілізації, важ-
л�во зверн�т�сь �о філософського аналіз� технік� як фено�ен� к�льт�р� й 
атр�б�т�вної характер�ст�к� лю�ського б�ття.

Розгля�� фено�ен� технік� �оже пере��ват� таке застереження: процес 
на�кового пізнання не л�ше скла�н�й і с�перечл�в�й, а й �остатньо пара-
�оксальн�й. � поле пізнавального інтерес� не о�раз� �потрапляють� яв�ща і 
процес�, знач�щість як�х � ц�вілізаційно�� процесі не тільк� в�значальна, а й 
атр�б�т�вна що�о становлення та розв�тк� європейської к�льт�р�. Са�е так�� 
пр�кла�о� �оже сл�г�ват� й техніка. На перш�й погля�, очев��на с�тність і 
роль технік� � �іяльності лю��н� та розв�тк� с�спільства. О�нак л�ше напр�кінці 
ХІХ ст. техніка як фено�ен к�льт�р�, її с�тність стал� пре��ето� філософсь-
кого аналіз�, і тільк� в останній чверті ��н�лого століття �ожна б�ло впевнено 
ствер�ж�ват�, що технік� почал� �ослі�ж�ват� с�сте�но й енергійно, а філосо-
фія технік� інст�т�аліз�валася і посіла чільне �ісце в стр�кт�рі філософського 
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знання. Хоча, �о речі, поняття� технік� (�техне�) опер�вал� � філософськ�х 
с�сте�ах ще Платон і Ар�стотель. Воно означало і в�іння та �айстерність, і 
��стецтво та пізнання. Техніка � �авніх греків − це шт�чно в�готовлене лю��ною, 
то�� є артефакто�, на ві��ін� ві� пр�ро�ного �атеріал�. Ант�чна філософія 
прагн�ла наса�пере� з’яс�ват� �пр�ч�н�� і �начала� як фор�� в�яв� �остовір-
ного на�кового знання. Творення нового, позапр�ро�ного інтерпрет�валося в 
контексті філософського пош�к� першопр�ч�н. Лю��на як творець на основі 
пізнан�х �начал і пр�ч�н� в�являє � �атеріалі пр�ро�� необхі�ні пере���ов� 
творення речей-артефактів.

Б�ло за�важено, що створення технік� як шт�чного �творення �зго�ж�ється 
з пізнан��� закона�� (�начала�� і пр�ч�на���). Са�е то�� й ��стецтво інтер-
прет�валося як �наслі��вання пр�ро���, з�атність, своєрі�не �осконале в�іння 
�осягнення певного рез�льтат�, �айстерна �іяльність і спро�ожність в�нахо��т�, 
пр�����ват� всілякі в�верт�, х�трощі, котрі б ві�кр�вал� �орог� �о �ет�. 

М�стецьк�й в��ір технік� полягає в констр�юванні, ві�нахо�женні певної 
�х�трості�, що спр�яє розв’язанню скла�ного зав�ання з �акс��альною ефект�в-
ністю й �елегантністю�, �ає з�ог� пр�ро�ніш�� (органічн��) способо� по�олат� 
певні с�т�ат�вні тр��нощі з поз�ції кор�сності. Са�е то�� тер�ін� ��аш�на�, 
��ахінація�, похі�ні ві� грецького �machos�, – с�спільно в�знана х�трість (х�т-
ро���рість). 

� ант�чній полісній к�льт�рі інст�т�аліз�валася пара��г�а розв�тк� єв-
ропейської ц�вілізації, яка на с�часно�� етапі отр��ала означеність техно-
генної. В�значальною вн�трішньою ознакою такого т�п� к�льт�р� є акт�вн�й, 
перетворювальн�й і�еал лю��н�-творця. Лю��на прот�стоїть пр�ро�і, її за-
в�ання – пі�кор�т� пр�ро�н� ст�хію потреба� лю��н�, �не�ожл�в�т� зг�бні 
наслі�к� ві� пр�ро�н�х катакліз�ів. Пр�чо�� це особл�во чітко в�знач�лося в 
епох� Ві�ро�ження – пр�ро�а ��сл�ться нев�черпн�� резерв�аро� потрібн�х 
�ля лю�ської �іяльності �атеріалів і енергії. До речі, така ціннісна �становка 
спож�вацького, ніч�� не об�еженого роз��іння пр�ро�� �о�ін�є в с�спільній 
сві�о�ості �отепер. Як зазначає В. Стьопін, � техногенній ц�вілізації те�п со-
ціальн�х з�ін почав розкр�ч�ват�сь із неб�валою шв��кістю та неспів�ірн��� 
з попере�ні�� з�іна�� �асштаба�� – �екстенс�вн�й розв�ток історії т�т за-
�інюється інтенс�вн�� розв�тко�. Просторове існ�вання – часов��. Резерви 
росту черпаються вже не за рахунок розширення культурних зон, а за раху-
нок перебудови самих основ попередніх способів життєдіяльності й форму-
вання принципово нових можливостей (к�рс�в наш. – В. М.). Найголовніша і 
насправ�і епохальна, всесвітньо-істор�чна з�іна, що пов’язана з перехо�о� ві� 
тра��ційного с�спільства �о техногенної ц�вілізації, полягає � в�н�кненні нової 
с�сте�� цінностей. Цінністю вважається са�а інновація, ор�гінальність, взагалі 
нове...� Крі� цього, �ля техногенного с�спільства �на о�но�� з найв�щ�х щаблів 
в ієрархії цінностей переб�ває автоно�ія особ�, що тра��ційно�� с�спільств� 
не власт�во� [9, с. 184].

Таке твер�ження �ає важл�ве �ето�ологічне значення і �ля роз��іння 
с�тності ц�вілізаційн�х з�ін, і �ля пош�к� ві�пові�і на зап�тання про першопр�-
ч�н� ц�х з�ін. Вон� кореняться � ві�пові�но�� т�п� к�льт�р� та соціально-пс�-
хологічн�х р�сах с�б’єкта європейської ��ховної тра��ції. Ві�кр�тість світ� як 
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і�анентно-вн�трішня настанова лю��н� спон�кає �о пош�к� точок опор� не в 
са�ій лю��ні, а в її �іяльності констр�ювання так�х опор � співтворчості з пр�-
ро�ою. Пр�ро�а, з о�ного бок�, �прагне� нівелюват� й ас��ілюват� лю��н�, з 
іншого – технічна �іяльність, зав�як� їй са�ій, наро�ж�є соціальн�й в��ір б�ття 
лю��н�, як�й в органічно�� поє�нанні та прот�стоянні з пр�ро�ою ві�кр�ває 
б�ттєв�й гор�зонт лю�ського існ�вання.

На прот�ваг� цінностя� техногенного с�спільства, схі�на ��ховна тра��ція 
орієнтована на роз��іння с�тності пр�ро�� і пр�значення лю��н� як органічно 
�вплетеної� � процес са�орозв�тк� пр�ро��. Лю�ська ж�ттє�іяльність пара��г-
�ально �б���ється� ві�пові�но �о �авньок�тайського пр�нц�п� ��-вей�, згі�но з 
як�� �іяння �ає з�ійснюват�сь через не�іяння. Лю��на �ає об�еж�ват� власні 
бажання, кер�ват�сь закона�� пр�ро�� і не з�ійснюват� нас�лля на� пр�ро�ою 
са�ої лю��н�. Для тра��ційного с�спільства в�значальн�� є спогля�альн�цьк�й 
і�еал освоєння світ�, що орієнт�є вектор лю�ської акт�вності на са�ов�оскона-
лення та �отр���вання тра��ції.

Очев��но, певною �ірою �ає рацію А. Воронін, зазначаюч�, що таке пояс-
нення спростов�ють пр�кла�� пр�скореної втор�нної �о�ернізації н�зк� країн, 
як�х зазв�чай зарахов�ють �о тра��ційн�х ц�вілізацій. Тобто, �техніка не бло-
к�ється авто�ат�чно соціально-к�льт�рн��� �становка��, не ві��іняється тра-
��ційн��� цінностя��. Тра��ційне с�спільство �спішно й ефект�вно в�кор�сто-
в�є технік�, якщо спр�й�ає �о�ернізаційн� стратегію розв�тк�� [1, с. 35–36].

Заперечення в�кор�стання технічн�х з�об�тків країна��, котрі зазв�чай 
належать �о тра��ційн�х, непереконл�ве і с�переч�ть реально�� стан� справ. 
О�нак ч� �ожна ствер�ж�ват�, що інтенс�вне та �асштабне запоз�чення з�об�т-
ків на�ково-технічного прогрес� в країнах �третього світ�� (тра��ційн�х с�спіль-
ствах) �окорінно трансфор��є їхні с��слож�ттєві цілі й цінності, к�льт�рн�цьк� 
�ентальність? Технологічн�й прогрес не нівелює стратегію розв�тк� ц�х країн 
на збереження та розв�ток етнонаціональн�х тра��ційн�х к�льт�рн�цьк�х са-
�ов�значень. Вон� сл�г�ють остово� і основою ц�вілізаційного пост�п� так�х 
с�спільств � процесі �остатньо акт�вної �о�ернізації внаслі�ок в�кор�стання 
�осягнень на�ково-технічного прогрес�. Очев��но, що експансія технік� �ає 
тотальн�й характер, вона �олає б��ь-які кор�он� і перешко��, �е�онстр�юч� 
�ніверсальні якості стосовно забезпечення ц�вілізаційного розв�тк� різн�х к�ль-
т�рн�цьк�х с�сте�, зал�шаюч�сь і�анентно атр�б�т�вн�� в��іро� і ч�нн�ко� 
європейської ц�вілізації та важл�вою, але зовнішньою ознакою тра��ційн�х 
с�спільств.

� чо�� ж с�ть технік�? Які пр�ч�н� з��ов�л� її експансію в Європі як 
к�льт�рної �о�інант� та соціальної �етер�інант�? �ся історія технік� наочно 
�е�онстр�є залежність розв�тк� технік� ві� пр�ро�н�чона�кового знання та 
практ�чного �осві�� технічного констр�ювання. Весь розв�ток європейської 
ц�вілізації с�нхронізован�й з еволюцією технічної скла�ової ж�ттє�іяльності 
лю��н� і с�спільства. Пош�рене переконання � лінійній соціальній �етер�і-
нованості технічного прогрес�: те, якою є техніка, і те, кол� вона створюється, 
з��овлено соціальн��� потреба�� � в�осконаленні с�спільного в�робн�цтва 
на основі з�об�того на�кового знання. Таке обґр�нт�вання �ає раціональн�й 
�о�ент, хоча �ещо о�нобічно й спрощено розкр�вається і�анентно вн�трішня 
взає�оз��овленість технік� і соці���.
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Очев��но, не в�кл�кає с��нів� твер�ження про соціальність технік� як 
с�то лю�ського фено�ен�. Але яв�ще �асового інноваційного розв�тк� технік� 
з��овлене і так�� ваго��� ч�нн�ко�, як творчість, як вільн�й політ констр�к-
торської ���к�, пов’язаного з поняття� свобо�� лю��н�, її �ентальн��� харак-
тер�ст�ка��. �твер�ження соціальної ат�осфер� та с�спільн�х ві�нос�н, що 
ві�кр�вають простір �ля соціальної �обільності, акт�візації творчого начала � 
ш�рок�х верствах населення, �корінення в с�спільній сві�о�ості переконання 
в необ�ежен�х творчо-перетворювальн�х �ожл�востях лю��н� (лю��на Бо-
гопо�ібна, а отже, творець, з�атн�й пі�кор�т� пр�ро��, в�осконал�т� лю��н� 
і перетвор�т� с�спільство) пов’язане з епохою Пізнього Ві�ро�ження. Са�е в 
цей час �твер�ж�ється і�еал лю��н� як творчої о��н�ці, соціальна в�значеність 
якої залеж�ть наса�пере� ві� особ�ст�х з�об�тків. Ві�б�вається сек�ляр�зація 
с�спільного ж�ття, �олаються кастово-ієрархічні с�спільні бар’єр�, інст�т�алі-
з�ються освітньо-на�кові центр� – ака�е�ії й �ніверс�тет�. І все це – на тлі 
пізнавально-перетворювальної �о�інант� в європейській к�льт�рі на ві��ін� 
ві� тра��ційно-спогля�альн�цьк�х світогля�н�х �становок Схо��. �В новоєв-
ропейськ�х соціально-політ�чн�х р�хах і розв�тк� технік� – загальн�й корінь, 
загальна основа – експансіоністська к�льт�рна �о�інанта, акт�віз�, прагнення 
перест�п�т� �еж�, прове�ен� пр�ро�ою, Творце�, інш��� лю�ь�� – не так 
�же важл�во к��. Техніка – �сього л�ше �ова і засіб, на яко�� лю��на Нового 
час� говор�ла зі світо�� [1, с. 38]. То�� цілко� зроз��іл�й інтерес �о з’яс�вання 
с�тності технічного як такого, т�� паче – �о філософської рефлексії що�о фе-
но�ен� технік�. Незважаюч� на соціальн� ваго�ість, непр�ро�н� (шт�чн�) �ні-
кальність і г��анітарно-антропологічн� означеність технік�, с�сте�ат�чне та 
с�сте�не філософське ос��слення фено�ен� технік�, як і технічного загало�, 
�ат�ють кінце� ХІХ ст., а точніше – 1877 р., кол� Е. Кап �перше ввів � на�ков�й 
обіг поняття �філософія технік��.

Аналіз пі�хо�ів �о експлікації поняття технік�, її клас�фікації та періо��зації 
розв�тк�, очев��но, варто розпочат� з в�бор� певн�х �ето�ологічн�х пр�нц�пів. 
Пр�чо�� �оцільно врахов�ват� той факт, що б��ь-яка теорет�чна реконстр�к-
ція технік� з�ійснюється з цілко� конкретн�х �ето�ологічн�х �становок – �же 
потенційно така спроба �оже зазнават� кр�т�чної оцінк� як певною �ірою о�-
нобічна, а отже, – об�ежена. Оскільк� техніка за пр�ро�ою – це с�нтет�чне 
�творення, то цілісне й а�екватне її ві�творення �ожл�ве в с�к�пній є�ності 
багатьох с�тнісн�х проекцій технічного, що створює с�т�ацію, кол� технічн�й 
об’єкт �ві�кр�ває� себе з найбільшою повнотою.

� загально�� сенсі технік� �ожна розгля�ат� в контексті трьох ��ск�рс�в-
н�х практ�к – технократ�чно��, пр�ро�н�чона�ково�� та соціок�льт�рно��. Це 
�ає з�ог� сфор��люват� тр� основні концепції технік� – інстр��енталістськ�, 
соціально-�етер�іністськ� й концепцію автоно�ної технології [8, с. 167].

С�ть технократ�чного ��ск�рс� полягає � то��, що ц�вілізаційн�й прогрес 
ототожнюють із технологічн�� пост�по�, а європейська спільнота, зав�як� 
технізації практ�чно всіх сторін ж�ттє�іяльності лю��н�, отр��ала в�значення 
�техногенна ц�вілізація�. Техніка як створені лю��ною артефакт� інтерпрет�-
ються в інстр��ентально�� ключі. Вон� є знаря��я� (засобо�), котрі лю��на 
по�іщ�є �іж собою і пре��ето� �іяльності �ля �осягнення напере� за�аної 
соціально в�значеної �ет�.
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�перше так�й пі�хі� �о роз��іння технік� реаліз�вав зга��ван�й Е. Кап. Він 
розгля�ав технік� в інстр��ентально�� сенсі й в�с�н�в концепцію органопроек-
ції, с�ть якої полягає в то��, що техніка повторює � розв�тк� б��ов� та ф�нкцію 
пр�ро�н�х органів лю�ського тіла, проект�юч� їх на пр�ро�ні �атеріал�. Тобто 
в техніці лю��на ві�творює свої �ожл�вості, по с�ті – са�� себе. Пр�нц�пов��� 
заса�а�� цієї концепції є в�знання лю��н� са�отворчою особ�стістю. Лю��на 
як інженер-констр�ктор твор�ть, за �ірка�� своєї с�тності, світ технічн�х і�ей, 
в�кор�стов�юч� �напрацювання� пр�ро��. Пр�чо�� технік� вперше розгля�ають 
� контексті її соціоантропологічн�х в��ірів.

Пр�х�льн�ко� такого конкретного тл��ачення технік� б�в і К. Ясперс. �че-
н�й зарахов�вав �о неї �всіляке опер�вання �атеріала�� і с�ла�� пр�ро�� 
�ля отр��ання кор�сн�х речей та ефектів. Л�ше за аналогією говорять про 
технік� за плано�ірн��� �ія�� іншого в��� тією �ірою, якою вон� ве��ть �о 
різно�анітн�х пр�строїв і �о �еханічної повторюваності; напр�кла�, пі� час 
організації лю�ськ�х ві�нос�н, �іяльності інст�т�тів, спроб впл�ват� на своє 
тіло й ��ш�� [13, с. 118].

За К. Ясперсо�, лю��на �пр�речена� на співж�ття з технікою, що, з о�ного 
бок�, є �ето�о� оволо�іння пр�ро�н��� с�ла�� як �ожл�вістю �небезпечення 
лю��н�, з іншого – поро�ж�є непере�бач�вані наслі�к�. Й�еться про нов� тех-
нічн� (шт�чн�) реальність, що спр�ч�няє р�йнацію тра��ційн�х цінностей, сіє 
зневір� в �айб�тнє, зрештою, не л�ше пр�ро�а, а й лю��на стають с�ров�ною, 
засобо� технічного пост�п�. На с�часно�� етапі, в епох� тотальної технізації, 
К. Ясперс вбачає опт��іст�чн� перспект�в� розв�тк� європейської ц�вілізації 
� по�оланні технічного пан�вання на� лю��ною.

� ш�роко�� роз��інні техніка означає с�сте�но організован�й спосіб �осяг-
нення �ет�, тобто пі� технікою роз��іється �оцільна, за певною �ето��кою ор-
ганізована �іяльність. � цьо�� в�па�к� технік� ототожнюють з певн��� фор�а�� 
�оцільної �іяльності, в то�� ч�слі й ��ховно-інтелект�альн��� та �ентальн��� 
практ�ка��. Такого погля��, зокре�а, �отр���ється Ф. Рап, за�важ�юч�, що 
техніка сл�г�є �взірцев�� пр�кла�о� �ето��чного та ефект�вного способ� �ії. 
�сі технічні захо�� з�ійснюються цілеспря�овано та плано�ірно� [6, с. 224].

До характер�ст�к� технократ�чного ��ск�рс� варто пере��сі� ві�нест� 
вн�трішню орієнтованість на�ково-технічного ��слення на заса�� раціоналіз��. 
Оскільк� на�ка за пр�ро�ою раціональна, то й техніка, яка створюється на її 
основі, також �ає ві�пові�ат� і�еала� раціональності. Лю��на на основі ра-
ціональної технік� і законів с�спільного розв�тк� пр�речена �іят� раціонально. 
Тобто, �ожна поб���ват� перспект�в� розв�тк� європейської ц�вілізації й через 
технічні засоб� �не�ожл�в�т� негат�вні яв�ща � пр�ро�но�� та соціально�� 
світі. 

Об�еженість, а, �ожл�во, й �топіз� такого пі�хо�� полягає в то��, що 
контроль за розв�тко� технік� як соціального ч�нн�ка в�значають т�� са��� 
технічн�� ��слення�. � тако�� технократ�чно�� �еханіз�і ві�с�тні еле�ент� 
са�орег�ляції й стр���вання. І в цьо�� ��ск�рсі важко знайт� контрарг��ент� 
твер�женню: �ч�� �алі прос�вається � розв�тк� на�ка і техніка, т�� більше 
пос�люється р�з�кована с�т�ація і збільш�ється й�овірність загальнолю�ської 
катастроф�… Якщо на� ц�� не за���ат�сь заз�алегі�ь, то тільк�-но процес 
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о�ного раз� в�рветься з-пі� контролю, о�раз� ж пі�е ��же шв��ко �о са�ого 
кінця� [7, с. 95, 171].

Іншою �становкою технократ�чного ��ск�рс� є і�ея неперервного к���ля-
т�вного технічного розв�тк�, як�й, по с�ті, ніч�� не об�ежен�й. До того ж ві�-
с�тні зовнішні, зокре�а соціально-г��анітарні, кр�терії такого прогрес� та його 
і�перат�в�. Треба також �ат� на �вазі, що ві�б�вається збл�ження, а нері�ко і 
зрощення політ�чної вла�� �ержав� й інст�т�тів – с�б’єктів на�ково-технічного 
прогрес�. Вла�а ст���лює та �отр���ється інноваційної стратегії с�спільного 
розв�тк�, в основі якого – пі�тр��ка розв�тк� на�к� і технік�.

Хресто�атійно зв�ч�ть твер�ження про інтенс�фікацію техногенного роз-
в�тк� та поро�ження н�� неконтрольован�х негат�вн�х процесів � пр�ро�но�� 
і соціально�� світі. В�являються об�еженості існ�вання ц�вілізації, які роблять 
її вразл�вою пере� техногенн��� катастрофа�� та в�кл�ка�� глобалізацій-
ного світ�. Т�� паче, що ��на�іка з�ін � соціально�� світі стає неспів�ірною 
з �е��ко-біологічн��� �ожл�востя�� лю��н�, а с�часн�й ��на�із� технік�, 
пр�нц�пів та способів організації ж�ттє�іяльності с�спільства �ефор��ють 
��ховн� с�тність лю��н�, її �оральні �становк� та нор��. Неконтрольованість 
техногенного т�ск� на лю��н�, на її �орально-��ховні і�перат�в� пос�люється 
внаслі�ок к�льт�в�вання соціального �іф� про всепере�ожн� с�л� на�ково-тех-
нічного раціоналіз�� та політ�ко-вла�ної пі�тр��к� технічного прогрес� як є��но 
�ожл�вого ч�нн�ка розв’язання соціальн�х пробле� сього�ення та поб��ов� 
стратегії р�х� в �айб�тнє.

Варто пого��т�сь із твер�ження� В. Рачкова про те, що тепер �важл�во 
ві�знач�т� повн� ві�с�тність навіть натяк� на чот�р� яв�ща, які �являються 
на�зв�чайно серйозн���: евент�альність я�ерної катастроф�, небезпечної 
жорстокості та безла�� в країнах третього світ�, експоненціальне зростання 
безробіття, всезагальн�й фінансов�й крах через накоп�чення боргів...� [7, с. 288]. 
По�ії н�нішнього час� а�екватно пі�твер�ж�ють в�словлені застереження.

Світов�й поря�ок не ві�пові�ає в�кл�ка� с�часності – по�ії � Косово і конф-
лікт � Закавказзі, а ще раніше – в Югославії в�яв�л� залежність в��ірів світового 
поря�к� ві� технологічної с�л� �ержав� та її військово-технічного потенціал�. 
Нері�ко с�ла військової технік� в�значальна в обґр�нт�ванні світового поря�к�. 
Во�ночас пош�рюється терор�з�, як�й �е�онстр�є свою непоборність і став 
зв�чн�� яв�ще� � світов�х нов�нах. � країнах �третього світ�� пош�рюються 
тер�оя�ерні проект�, що спр�ч�няє занепокоєння з огля�� безпек� та контро-
льованості, а фінансова кр�за наб�ла не просто загрозл�вого – катастрофічного 
впл�в� на світов� еконо�ік�. � цьо�� контексті вже зовсі� не�етафор�чно зв�-
ч�ть в�слів: �Техніка є право� і волею, то�� твор�ть свій технічн�й поря�ок�.

Небезпек�, котрі поро�ж�є необ�ежен�й і неконтрольован�й технологіч-
н�й розв�ток, спр�яють пош�к� шляхів в�хо�� з технократ�чн�х гл�х�х к�тів 
європейської ц�вілізації. Вчені, пре�ставн�к� пр�ро�ознавства, на�агал�сь 
екстраполюват� �ето�ологічні пі�хо�� та пр�йо�� �ослі�ження об’єктів пр�-
ро�н�чої на�к� �о аналіз� спец�фічної технічної реальності. В основі так�х 
пр�п�щень обґр�нтов�ється положення про всезагальність технічної реальності, 
пі�поря�кованій певн�� об’єкт�вн�� закона�. За центральн�й �ето�ологічн�й 
пр�нц�п � контексті такого розгля�� бер�ть твер�ження про те, що технічне 
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поро�ж�є технічне. Цілі технічного розв�тк� в�во�ять із технічної реальності, а 
техноеволюцію вп�с�ють � загальніш�й еволюційн�й процес. Б. К��рін на�к� про 
еволюцію технік� назвав �технет�кою�, яка, власне, оп�с�є процес поро�ження 
технічного технічн��: �Теперішнє покоління технічного... існ�є л�ше як част�нка 
якогось, зафіксованого � часі, техноценоз�, нев��ірно більша част�на якого 
створена �о наро�ження т�х, хто н�ні ж�ве, а їхня скла�на ієрархія й �творює 
техносфер� планет�; глобальн�й еволюціоніз� технічного ��кт�є появ� іншого 
технічного...� [3, с. 31]. � такій с�т�ації гор�зонт ж�ттєвого світ� с�часної лю-
��н� за�ається технічною реальністю як реально с�щ��, лю��на втрачає свої 
і�анентно с�бстанційні в�значеності. Долею лю��н� стає техніка.

По с�ті, так�й пр�ро�н�чо-на�ков�й ��ск�рс – технократ�чн�й. І річ не л�ше 
в то��, що лю��на стає тільк� ч�нн�ко� техноеволюції. Як справе�л�во зазначає 
В. Розін, концепція технет�к�, очев��но, �ає право на існ�вання л�ше за о�ного 
спрощеного �оп�щення про тотально-в�значальн� с�ть технічного стосовно 
соціок�льт�рної реальності та, власне, лю��нов��ірн�х цілей ц�вілізаційного 
пост�п�. Са�е то�� і наша ц�вілізація �оже закінч�т�сь, але за тієї ��ов�, �що 
ніщо не з�ін�ться (зака�’яніють еконо�ічні, соціальні й к�льт�рні ��ов�), що всі, 
�ов заве�ені, б���ть �іят� � �ежах за�ан�х лі�ітів, що лю��на, як і раніше, не 
б��е реаг�ват� на небезпек�, б��е �по�ібнюват�сь �о т�х са��х зака�’яніл�х 
і�еалів і цінностей с�часної ц�вілізації...� [8, с. 176].

Незважаюч� на всі �о�ент� концепції технет�к�, необхі�но наголос�т� 
на небезпі�ставно�� прагненні (в цьо�� в�па�к� – Б. Кудріна) в�окре��т� як 
автоно�н� сфер� технічн� реальність і встанов�т� законо�ірності її еволюції. 
� поє�нанні зі соціок�льт�рн�цьк�� пі�хо�о� �о інтерпретації ц�вілізаційного 
пост�п� та (що особл�во важл�во) роз��іння с�тності технік� і т�х загроз, які 
спр�ч�няє процес технізації, пр�ро�н�чо-на�ков�й та технократ�чн�й ��ск�рс� 
�ають ваго��й евр�ст�чн�й потенціал.

� �ежах соціок�льт�рного ��ск�рс� с�тність технік� розгля�ають � взає-
�ові�нос�нах �з інш��� яв�ща�� – б�ття�, пр�ро�ою, лю��ною, �овою, �іяль-
ністю. Для соціок�льт�рного ��ск�рс� технік� характерна ре��кція останньої 
�о різн�х, так б� �ов�т�, позатехнічн�х, онтологій – �іяльності, фор� технічної 
раціональності, цінностей, певн�х аспектів к�льт�р�� [8, с. 180]. За такого пі�хо�� 
технік� позбавляють автоно�ності, вона стає фраг�енто� ч� аспекто� б�ття 
іншої реальності – с�спільства, к�льт�р�, �іяльності. Очев��но, що технічні 
об’єкт� �ож�ть характер�з�ват�сь і з погля�� з��овленості соціок�льт�рн��� 
ч�нн�ка��. О�нак � тако�� в�па�к� важко ві�найт� �еханіз�� керованості тех-
нічн�� прогресо�, запобігт� кр�зов�� яв�ща� � техногенній ц�вілізації.

Ор�гінальн�й пі�хі� концепт�ального аналіз� різн�х теорет�ко-�ето�ологіч-
н�х тра��цій філософського ос��слення технік� пропон�є К. Мітче�, в�окре�-
лююч� �ві тра��ції � філософії технік� – інженерн� й г��анітарн�.

�Якщо філософію технік� розгля�ат� в суб’єктивному аспекті її в�н�кнення, 
зазначаюч�, що т�т є її с�б’єкто�, �іяльн�� носіє�, то в цьо�� в�па�к� філо-
софія технік� є спробою техніків та інженерів в�роб�т� певн� філософію своєї 
сфер� �іяльності. Якщо ж розгля�ат� філософію технік� в об’єктивному аспекті 
її в�н�кнення, �аюч� на �вазі са� пре��ет, з як�� �� �ає�о справ�, то її �ожна 
аналіз�ват� як с�к�пність з�с�ль �чен�х-г��аністів ос��сл�т� технік� серйозно, 
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як пре��ет ��сц�плінарн�х рефлексій� [5, с. 10–11]. Тобто, на ���к� К. Мітче�а, 
перша – інженерна тра��ція – в ос��сленні фено�ен� технік� – �протехнологіч-
на�, а інша – г��анітарна тра��ція – характерна пере��сі� кр�т�чністю.

Безс��нівно, так�й пі�хі� �ає право на існ�вання. О�нак кр�терій, пі�хо-
�� �о роз�еж�вання та в�окре�лення назван�х тра��цій філософії технік� є 
спірн���, оскільк� інст�т�алізація інженерної філософії технік�, за К. Мітче-
�о�, ві�б�вається зав�як� са��� с�б’єкта� інженерної практ�к�, а � в�па�к� 
г��анітарної філософії технік� такою консолі��ючою пр�ч�ною є кр�т�чність 
ос��слення фено�ен� технік�. Очев��но, що кр�т�чність як �ето� і атр�б�т на-
�кового аналіз� – характерна р�са об’єкт�вності пізнання взагалі. Філософськ�й 
аналіз технік� �ож�ть з�ійснюват� і г��анітарії, й інженер�, що засві�ч�є вся 
історія філософії технік�.

Поз�т�вною в пі�хо�ах К. Мітче�а є спроба встанов�т� інтертехнічні та 
�етатехнічні характер�ст�к� технік�, тобто в�яв�т� антропологічні й інстр��ен-
тально-технологічні в��ір� технік�. �чен�й, зокре�а, особл�в� �ваг� звертає на 
�ослі�ження с�тності технік� Е. Каппа, як �же зазначалось, о�ного із ф�н�аторів 
напря�� пі� назвою �філософія технік��, Ф. Деса�ера та ін.

Напр�кла�, Ф. Деса�ер прагне обґр�нт�ват� с�тність технік�, апелююч� �о 
�Кр�т�к� ч�стого роз���� І. Канта як фено�ен�, що опре��етнює релігійне пере-
ж�вання та �осві�. �До трьох кантівськ�х кр�т�к: на�кового знання, �орального 
вч�нк� й естет�чного спр�йняття Деса�ер �о�ає четверт� – кр�т�к� технічної 
�іяльності� [5, с. 25]. За І. Канто�, на�кове знання з необхі�ністю об�ежене 
світо� яв�щ – фено�енів. Воно нікол� і ніч�� не корелюється з �реча�� са��х 
по собі� – но��енів.

І. Кант � �Кр�т�ці ч�стого роз���� розгля� понять �фено�ен� і �но��ен� 
пов’яз�є, зокре�а, з поняття�� �яв�ще� і �річ-�-собі� (перш�й роз�іл �Трансцен-
�ентальна естет�ка� і частково роз�іл �Трансцен�ентальна логіка як аналіт�ка�). 
За І. Канто�, �річ-�-собі� – це реально існ�юча річ, що �іє на ч�ттєвість і поро�ж�є 
ві�ч�ття (яв�ще), хоча �іж останні� і �річчю-�-собі� не�ає нічого спільного. Це 
наголош�ється й тер�інологічно: за�ість яв�ща та �речі-�-собі� в�кор�стано тер-
�ін� �фено�ен� і �но��ен�. Яв�ще – с�ть в�яв� іншого – �речі-�-собі�, а фено�ен 
вказ�є на інше – на са�ого себе. Справа � то��, що розс��ок як справа логік� 
застосов�є свої поняття (категорії) �о �ан�х ч�ттєвого �осві��, які й постають 
як фено�ен�, тобто про��к�ються за �ежа�� логік�.

Стосовно поняття �но��ена�, то � філософії І. Канта воно �ає н�зк� значень: 
з о�ного бок�, тотожне поняттю �річ-�-собі�, а з іншого – філософ вважає його 
поняття� розс��к�, що об�еж�є претензії ч�ттєвості в осягненні �речей са��х 
по собі�. О�ночасно �но��ен� – це �ежа, що ві��іляє світ реальної �аності ві� 
світ� �речей-�-собі�, це своєрі�не �е�аркаційне поняття, яке став�ть перепон� 
розс��к� са�е то�і, кол� він на�агається застосов�ват� свої поняття (категорії) 
за �ежа�� сфер� ч�ттєвого �осві��.

Во�нораз � Канта (та й не л�ше в нього) �яв�ще� і �с�тність� зазв�чай ото-
тожнюється, ві�пові�но, з �річчю-�ля-нас� і �річчю-�-собі�. О�нак �сі речі, як 
ві�о�о, по�іляються на непізнані та пізнані. Оскільк� перші не �ають �о нас 
ві�ношення (вон� �в собі�), то це не є ані яв�ще, ані с�тність (о�ного без іншого не 
існ�є). �Річ-�-собі� – поняття, що позначає л�ше наше незнання. І тільк� стаюч� 



61№ 6, 2012       Соціогумані�арні проблеми людини

Філософсько-світоглядні засади буття людини

�реча��-�ля-нас�, вон� роз�воюються на яв�ще та с�тність. Останні �творюють 
ст�пені пізнання, а �річ-�-собі� позначає ст�пінь незнання.

На переконання Ф. Деса�ера, процес творення, пере��сі� технічні в�нахо��, 
прокла�ають �орог� в світ но��енів – �речей са��х по собі�. Власне, перехі� 
не просто �о непізнаного, а непізнаваного (�речей са��х по собі�) з�ійснюється 
внаслі�ок технічної творчості та технічн�х в�нахо�ів. Ф. Деса�ер пов’яз�є появ�, 
інст�т�ювання в сві�о�ості нового процесо� вн�трішньої обробк� – з �четверт�� 
царство��, �е �істяться �пере�-�ані в�рішення технічн�х пробле��. Л�ше знань 
про світ пр�ро�� та соціально в�вірен�х цілей не�остатньо �ля створення но-
в�х артефактів. О�ночасно технічн�й в�нахі� не є про��кто� лю�ської фантазії 
ч� в�га�к�. Ґр�нт�юч�сь на пр�ро�н�х законах і цілях, він стає реальністю як 
рез�льтат, власне, звернення � сві�о�ості �о сфер� �пере�-�ан�х в�рішень 
технічн�х пробле�� [5, с. 26].

Ор�гінальність концепції Ф. Деса�ера полягає � то��, що філософ в�окре�-
лює не тільк� непр�ро�н�, шт�чн� с�тність технік� й аналіз�є її як рез�льтат 
творчої �іяльності лю��н�, – він в�знає �іст�чно-�етафіз�чн�й характер технік�, 
�жерело якої – лю�ська сві�о�ість, а її впл�в на �ійсність, на ���к� філософа, 
пояснюється т��, що техніка є трансцен�ентною �оральною цінністю.

Ві�о��й �ослі�н�к технік� Л. Ме�фор� розгорн�то аналіз�є технік�, в�різ-
няюч� к�льт�рні, пс�хологічні, �атеріальні й практ�чні ч�нн�к� її в�н�кнення та 
розв�тк�. На цій основі з�ійснена періо��зація прогрес� �аш�нної технік�, яка 
охоплює тр� етап�:

1. В��іляється періо� розв�тк� технік� �о 1750 р., характерн�й ш�рок�� 
в�кор�стання� енергії во�� та вітр� �ля розв’язання в�робн�ч�х зав�ань 
і назван�й Л. Ме�фор�о� �інт�їт�вною технікою�.

2. Розв�ток технік� по�альшого періо�� (е�пір�чна техніка), ґр�нтован�й 
на застос�ванні заліза й енергії в�гілля.

3. Ві� 1900 р. прогрес технік� пов’язан�й із констр�ювання� нов�х �еталів 
та інтенс�вн�� в�кор�стання� на�ков�х �осягнень �ля створення нової 
технік�.

Основна і�ея філософії технік� Л. Ме�фор�а – роз��іння технік� як про-
�овження і пос�лення �ожл�востей лю�ськ�х органів, хоча особл�ве �ісце 
посі�ає й кр�т�чне ос��слення ф�н�а�ентальн�х теорій лю��н� та ролі тех-
нічн�х ч�нн�ків в її еволюції. Філософ обґр�нтов�є ваго��, але не в�значальн� 
роль технічн�х знаря�ь � лю�сько�� розв�тк�. В�знання взає�о�етер�ін�ючого 
зв’язк� лю��н� і технік� � жо�но�� в�па�к� не �ає пі�став� абсолют�з�ват� роль 
останньої в історії розв�тк� с�спільства. Річ � то��, що �не л�ше Карл Маркс 
по��лявся, на�аюч� знаря��я� праці прові�н� ф�нкцію та центральне �ісце 
в лю�сько�� розв�тк�, але навіть �ещо по�’якшена інтерпретація Тейяра �е 
Шар�ена ві�нос�ть �о всієї історії лю��н� в�зьк�й технологічн�й раціоналіз� 
нашого час� і проект�є в �айб�тнє кінцев� ста�ію, на якій �сі по�альші �ожл�-
вості лю�ського розв�тк� б�л� б� в�черпані, а�же нічого б� не зал�ш�лось ві� 
перв�нної пр�ро�� лю��н�, що не б�ло б� погл�н�те (якщо взагалі не пр���ше-
не) технічною організацією інтелект� в �ніверсально�� всес�льно�� прошарк� 
роз����, − наголош�є Л. Ме�фор� [4, с. 225–226]. 
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�чен�й ві�стоює погля� на пр�ро�� лю��н�, як� не варто зво��т� л�ше 
�о ф�нкцій спож�вання, освоєння та перетворення світ�. Лю��на є істотою, 
з�атною �о ��сленнєвої, ��ховної �іяльності, й зав�як� цій власт�вості вона 
�оже облашт�ват� с�то лю�ськ�й (соціальн�й) спосіб б�ття. �твер�ження лю-
��н� в світі та його освоєння з�ійснюється, на ���к� Л. Ме�фор�а, не через 
е�пір�чне пізнання та експер��ент�вання, а в�ключно за �опо�огою роз��іння 
й інтерпретації. �Те, що �� знає�о про світ, �� з�об�л�, головно, з �опо�огою 
інтерпретації, але не з �опо�огою безпосере�нього �осві�� й експер��ент�, 
і справжні� засобо� са�ої інтерпретації є те, що, в свою черг�, пов�нно б�т� 
пояснен��. Й�еться про лю�ські орган� та фізіологічні нах�л�, про поч�ття, 
�оп�тл�вість і ч�ттєвість лю��н�, про її організовані соціальні ві�нос�н� та про 
створен�й нею засіб пере�ачі (ко��нікації) і в�осконалення створеного лю��-
ною цього �нікального засоб� інтерпретації – �ов�� [5, с. 32]. Для Л. Ме�фор�а 
покл�кання лю��н� – не в пі�коренні пр�ро�� та нескінчено�� її перетворенні, 
а в постійно�� �себетворенні� та �себе�оланні� в процесі �оцільної �іяльності. 
Основн�� рес�рсо� с�спільства є ��ховні (вн�трішні) потенції лю��н�, які й 
становлять �жерело са�ов�осконалення та створення нової технік�.

В�значально-с�сте�отворна роль � лю�сько�� розв�тк� належ�ть не тех-
нічн�� нав�чка� або в�інню твор�т� шт�чн� реальність, а з�атності �о с��-
волізації світ�, творення к�льт�рного сере�ов�ща як с�сте�� с��волів. Остання 
є атр�б�то� ц�вілізаційного процес� як способ� та �ожл�вості ко��нікації в 
процесі цілепокла�ання й цілереалізації. Лю��на переверш�є пре�ставн�ків 
твар�нного світ� в �осконалості створюван�х технічн�х знаря�ь не просто тех-
нічн��� нав�чка��. Можна навест� ч��ало пр�кла�ів �іяльності інш�х в��ів, які 
переверш�ють з�ібності лю��н�. О�нак ві�то�і, кол� в�осконалення технічн�х 
нав�чок з��овлюється лінгвіст�чн��� с��вола��, соціальною організацією й 
естет�чн��� за���а��, вважає вчен�й, технічн�й розв�ток, а з н�� і соціаль-
н�й прогрес наб�вають інтенс�вного характер�. �Розгля�ат� лю��н� головно 
як твар�н�, що в�готовляє знаря��я, – це означає проп�ст�т� головні роз�іл� 
лю�ської пере�історії, які, факт�чно, б�л� в�рішальн��� етапа�� розв�тк�. На 
прот�ваг� стереот�п�, в яко�� �о�ін�вало знаря��я праці, цей погля� ствер�-
ж�є, що лю��на є головно такою, що посл�гов�ється роз��о�, про��к�є с��вол�, 
є са�ов�осконалювальною твар�ною; і основн�й акцент всієї її �іяльності – її 
власн�й організ�. Допок� лю��на не зроб�ла �ещо із са�ої себе, вона �ало 
що �огла зроб�т� в навкол�шньо�� світі� [4, с. 230].

�Початков�й розв�ток старо�авньої лю��н�, – ствер�ж�є �алі Л. Ме�фор�, 
– ґр�нт�вався на то��, що А. Вареньяк в�ало назвав �технологією тіла�: в�ко-
р�стання в�сокопласт�чн�х власт�востей тіла �ля в�раз� його ще неофор�-
леного та неінфор�ованого роз���, �о того, як цей роз�� �же наб�в, �наслі�ок 
розв�тк� с��волів та образів, свої, ві�пові�ніші йо�� безтілесні технічні інстр�-
�ент�. Створення важл�в�х т�пів с��волічного в�раження, а не ефект�вніш�х 
знаря�ь ві� са�ого початк� б�ло основою по�альшого розв�тк� homo sapiens� 
[4, с. 230].

� контексті такого роз��іння лю��н� та її пр�ро�� Л. Ме�фор� обґр�нтов�є, 
що с�тність технік� в жо�но�� в�па�к� не варто інтерпрет�ват� в інстр��ен-
тально�� сенсі. Техніка як знаря��я, інстр��ент не б�л� �жерело� і пр�ч�ною 
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ані європейської ц�вілізації, ані са�ої технік�. Власне, створення с��волічної 
к�льт�р� зав�як� �ові �ало з�ог� в�ражат� і встановлюват� ко��нікат�вні 
зв’язк�, і�ент�фік�ват� себе в ��ховно�� б�тті через па�’ять, солі�арність та 
пр�х�льність (любов). Са�е то�� і�п�льс �о творення технік�, її пр�значен-
ня в�значається не ф�нкціональн��� (інстр��ентальн���) характер�ст�ка�� 
�іяльності, а спец�фікою са�ові�творювального ��ховного б�ття лю��н�.

Як справе�л�во за�важ�є А. Воронін, ко��нікація �захоплює, зас�окт�є в 
себе, �ов с�ерч, �се, що трапляється їй на шлях�, впоря�ков�юч�, позначаю-
ч�, в�значаюч� й алгор�т�із�юч� �весь свій з�іст і фор��... Вона створює ніб� 
�ов�, але насправ�і більше, ніж �ов�, – своє власне с��слове, с��волічне і 
во�ночас �атеріальне, речов�нне та пре��етне поле, в яко�� лю�� ві�кр�ва-
ють �ожл�вості роз��іння і взає�о�ії. Не каж�ч� вже про ті ефект� технік�, які 
й так очев��ні, – пан�вання, пр�б�тковість, еконо�ія, ко�форт і по�. Навпак�, 
ці ефект� са�і стають �ожл�в��� в напр�жено�� колі, яке включає в себе 
цілісність лю��н� (з її сві�о�істю, волею, �стре�ління��), цілісність �пр�ро��� 
(знання та в�іння �осягат� потрібн�х рез�льтатів) і цілісність к�льт�р� (нор�а-
т�вне та цілісне рег�лювання, естет�чні впо�обання і с�ак�, соціальні, гр�пові 
й ін��ві��альні очік�вання)� [1, с. 53].

Отже, с�тнісна р�са соціально-з��овлен�х технічн�х об’єктів – �� їх ко��ні-
кат�вності, в то��, що за �опо�огою артефакт� лю��на спілк�ється зі свої� 
ро�ов�� �тіло��, яке �іст�ть і її са��, і її Іншого, і колект�в�, і М�н�ле, і Май-
б�тнє, і національне, і транснаціональне. Це �ніверсальна �ова, яка роб�ть 
світ �ост�пн��, а лю�ей пр�во��ть �о злаго�� ві�носно їх потреб і ф�нкцій� 
[1, с. 69].

Прагн�ч� з’яс�ват� нетехнічні характер�ст�к� технік�, Л. Ме�фор� логічно 
�охо��ть в�сновк�: лю�ські в��ір�, власне, �лю�ського в лю��ні� в�значаються 
не її характер�ст�ка�� як істот� �іяльної, перетворювальної й такої, що в�роб-
ляє про��кт�-артефакт�, а пере��сі� з�атністю лю��н� �о ��слення, точніше 
– ��сленнєвої �іяльності. Тобто, с�тністю лю��н� є ��х, а не її знаря��євість, 
а зві�с� – пр�значення лю��н� полягає не в �атеріальній пре��етності, в ро-
бочо�� �іянні, а �ещо в іншо�� – в актах роз��іння й інтерпретації.

Ор�гінально пі�ійшов �о роз��іння с�тності технік� О. Шпенґлер, що знач-
ною �ірою з��овлено його �ето�ологічн��� особл�востя�� �ослі�ження фено-
�ен� к�льт�р� та ц�вілізації. Для ст�лю вченого характерне органічне поє�нання 
ч�ттєвості, �лір�чного начала�, �ч�ття ж�ття� та раціоналіз��. Так�й ст�ль за 
з�істо�, незважаюч� на зовнішню пара�оксальність, �ожна охарактер�з�ват� 
як �поз�т�вістськ�й екз�стенціаліз��.

На ві��ін� ві� пош�реної �ето�ології с�сте�ного аналіз�, в основ� шпе-
нґлерівської �ето�ології покла�ено �ещо �іст�чно-інт�їт�вне, поч�ттєво-об-
разно-своєрі�не, те, що �ожна назват� х��ожні� портрет�вання�. О. Шпенґлер 
вво��ть � на�кове пізнання поняття �вір��: пізнання та роз��іння пере�бачає 
вір�. Але т�т, ра�ше, й�еться не стільк� про �іст�чно-ірраціональні заса�� на-
�кового пош�к�, скільк� про прагнення філософа ввест� � пізнавальн�й процес 
реального с�б’єкта пізнання з його особ�стісн��� характер�ст�ка��, котрі, на 
���к� автора, в�являються наса�пере� � �вірі в фінальне �Дещо�, яке, в�яв-
ляється, �ожна �осягн�т� в ��сленні й � яко�� не зал�шається жо�ної тає�н�ці. 
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Необхі�но освіт�т� всі, без в�нятк�, тає�ні к�т� та гл�б�н� в����ого лю�ського 
світ�, – ніщо інше врят�ват� лю��н� вже не з�оже� [12, с. 278].

Зазнач��о, що с�тність технік� О. Шпенґлер зарахов�є �о сфер� 
с�б’єкт�вного, він інтерпрет�є її не л�ше як засіб �іяльності, �ещо зовнішнє 
стосовно лю��н� та її �іяльності. Техніка, технічна �іяльність �ають власні 
законо�ірності розв�тк�, цілі, котрі �істяться не � сфері пре��етно-практ�чної 
�іяльності, а пр�хов�ються � сфері ��ховного, �іст�чно-ірраціонального, що 
з��овлено пр�ро�ою лю��н� фа�стівської к�льт�р�. Філософія технік� О. Шпе-
нґлера, вочев��ь, значно впл�н�ла на філософські пош�к� Х. Сколі�овського, 
Х. Шелюск� і, особл�во, М. Гай�еґера, започатк�вала становлення цілісного 
напря�� філософського �ослі�ження технік�, с�тність якої �іст�ться � сфері 
інтерс�б’єкт�вності.

Експансія технік�, розв�ваюч�сь на основі пр�ро�н�ч�х знань, пр�зво��ть 
�о цікавої й во�ночас трагічної �ета�орфоз�: технічна �іяльність перестає 
б�т� пр�сл�жн�цею лю��н� і �стає її т�рано��, а �фа�стівська лю��на зроб�-
лася рабо� власного творіння� [12, с. 535]. О. Шпенґлер, по с�ті, пере�бач�в 
в�н�кнення в на�рах європейської к�льт�р� тен�енції не просто �о значного 
всеохопного розш�рення сфер� в�кор�стання технік�, технізації практ�чно всіх 
сторін лю�ської ж�ттє�іяльності, а такого загрозл�вого яв�ща к�льт�р� як тех-
нократ�з��. С�ть його в�являється пере��сі� � то��, що в процесі ц�вілізацій-
ного пост�п� техніка зі засоб� розв�тк� лю��н� як са�оцілі с�спільної еволюції 
перетворюється на в�значально-пріор�тетн�й ч�нн�к. 

Пі�хо�� та пр�нц�п� �ослі�ження технік� О. Шпенґлера �отепер �ають 
ваго�е �ето�ологічне значення. Важл�во зазнач�т�: по-перше, технократ�з� 
– абсолютно неві�воротн�й, атр�б�т�вн�й етап розв�тк� лю�ської ц�вілізації; 
по-�р�ге, він як фор�а співві�ношення лю�ського ч�нн�ка в�робн�цтва з, влас-
не, технічн��, як своєрі�н�й пр�нц�п практ�к�, характер�з�ється, врешті-решт, 
пі�поря�к�вання� лю��н� технічно��, яке о�ночасно пі�нос�ться �о ранг� 
абсолют�.

Особл�вість г��анітарної філософії технік� (точніше – г��анітарного пі�хо-
�� �о з’яс�вання с�тності технік�), як �же зга��валось, полягає � нетехнічно�� 
баченні с�тності технік�, прагненні транстехнічної інтерпретації її сенс�, на 
прот�ваг� роз��інню технік� та технічної �іяльності як генет�чно в�значальної 
стосовно інш�х фор� �іяльності. На с�часно�� етапі також �о�ін�є погля� 
на технічн� �іяльність як пара��г�альн� стосовно ж�ттє�іяльності лю��н� та 
с�спільства що�о становлення техногенної ц�вілізації. Са�е � тако�� контексті 
варто зверн�т�сь �о філософської практ�к� М. Гай�еґера.

Дослі�н�к� його творчості звертають �ваг� пере��сі� на те, що філософ 
прагне розглян�т� технік� в �ежах певної ф�н�а�ентальної онтологічної перс-
пект�в�, ввест� технік� в ш�рш�й контекст. О�н� з праць М. Гай�еґер спеціаль-
но пр�свят�в філософії технік� [11, с. 221–238]. Аналіз�юч� с�тнісні в��ір� і 
пр�значення технік� � своїй тра��ційній філософській концепції, він не прагне 
�ат� конкретн� ві�пові�ь, а в�с�ває п�тання, фор��лює пробле��. Пр�чо�� 
пробле�� технік� М. Гай�еґер розгля�ає в �ежах постійно обговорюваної н�� 
всезагальної пробле�� – пробле�� б�ття.
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Пр�нц�пові заса�� гай�еґерівського роз��іння технік� – це заперечення її 
інтерпретації як нейтрального засоб�. Така поз�ція �іа�етрально прот�лежна 
інстр��ентально�� роз��інню технік� як в�ключно знаря��я лю�ської �іяль-
ності. Техніка ж є іст�ною або о�кровення�, що пр���ш�є лю��н� по�війно 
ві�нос�т�сь �о пр�ро��: з о�ного бок�, лю��на � своє�� б�тті в�кор�стов�є 
пр�ро��, а з іншого – є ант�пр�ро�ною істотою, оскільк�, по с�ті, в�ст�пає прот� 
неї, к��аюч� їй в�кл�к.

Пр�ч�нність технік�, пере���ова її знання – це фено�ен, його М. Гай�еґер 
познач�в Gestell (постав). Останній в�значає с�тність с�часної технік� і техніч-
ного ві�ношення �о світ�, хоча са� не �ає технічної пр�ро��. Gestell – ф�н�а-
�ентальне позаособове в�іння �о технічного ві�кр�ття, що за�ає спря�ов�ючі 
орієнт�р� �іяльності лю��н�. �Техніка – це в�� розкр�ття потає�ності. С�тність 
технік� кр�ється � цар�ні, �е �ають �ісце ві�кр�ття та його непотає�ність, �е 
втілюється іст�на – aleteia� [11, с. 225].

Рез�льтата�� технічної �іяльності лю��н� є світ створен�х артефактів, які 
�ають л�ше, скаже�о так, ф�нкціональне пр�значення, – вон� поцінов�вані 
л�шень � �ежах с�сте�� за�оволення лю�ськ�х потреб. По с�ті, Gestell як 
позалю�ська інстанція станов�ть �етатехнічн� с�тність технік� і є способо� 
ві�нахо�ження, в�явлення б�ття. �Поставо� �� наз�ває�о с�к�пне начало тієї 
�становк�, яка… з��ш�є лю��н� в�во��т� �ійсне з його потає�ності способо� 
репрезент�вання його як переб�ваючого-в-наявності. Поставо� наз�вається 
той спосіб розкр�ття потає�ності, як�й кер�є с�тністю с�часної технік�, са� не 
являюч�сь ніч�� технічн��� [11, c. 229].

Проаналізовані пі�хо�� �о роз��іння технік� �ають пі�став� в�окре��т� й 
�загальн�т� її найс�ттєвіші та �ніверсальні характер�ст�к� безві�носно �о тієї 
ч� іншої інтерпретаційної �о�елі технік�:

1. Техніка є рез�льтато� спеціалізованої �іяльності, в якій поє�нані за-
коно�ірності й власт�вості пр�ро�ного �атеріал� зі с�к�пністю певн�х 
і�ей, знань та �осві��, і в тако�� контексті як шт�чне �творення вона 
є артефакто�. Артефакт – технічн�й інстр��ент не ін��ві��ального 
характер�, він в�ражає і фікс�є соціальн�й спосіб лю�ського б�ття та 
в�кор�стання. Крі� технік�, �о клас� артефактів �оцільно ві�нест� знак� 
і знакові с�сте��, які ф�нкціон�ють за закона�� �овної ко��нікації.

2. Техніка в�ражає є�ність б�ттєвості артефакт� як шт�чного �творення 
та �іяльності що�о його створення і ф�нкціон�вання.

3. Оскільк� техніка тотально прон�з�є всі сфер� б�ття лю��н�, вона са�а 
�творює технічне б�ття як автоно�н� реальність, що �ає і�анентні своїй 
пр�ро�і особл�вості й законо�ірності розв�тк�.

4. Техніка як соціальн�й фено�ен означає, що вона є інстр��енто� взає-
�о�ії лю��н� та пр�ро�� �ля отр��ання соціально важл�вого (�оціль-
ного) ефект�.

5. С�тність технік� в�являється не через її ф�нкціональні, а через антропо-
генні в�значеності й � сенсі �жерела інст�т�алізації, й � сенсі реалізації, 
власне, лю�ського способ� са�оі�ент�фікації та са�оопре��етнення 
своєї с�б’єкт�вності.

6. Техніка в�ражає пре��етно-перетворювальн�й характер ж�ттє�іяльності 
лю��н� і с�спільства.
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7. Техніка як власт�во лю�ськ�й спосіб існ�вання ві�кр�ває, ві�нахо��ть 
наявне б�ття, розкр�ває в�щі �ожл�вості б�ття за посере�н�цтво� 
лю�ської �іяльності, �от�вації якої – в її і�анентній са�ості (с�тності).

8. Техніка є опре��етненою, реальною �ійсністю с�тнісн�х с�л лю��н� та 
с�спільства.

9. Техніка – рез�льтат і пре��етн�й в�яв соціальності лю�ської ж�ттє�іяль-
ності й � тако�� контексті є ко��нікат�вн�� ч�нн�ко�, зав�як� яко�� 
лю��на спілк�ється зі свої� �ро�ов�� тіло��. 

10. Техніка – атр�б�т�вна с�тності та б�ттю лю��н�; лю��на настільк� є 
лю��ною наскільк� вона технотворець; технічна (апр�ро�на) �іяльність 
лю��н� �в�р�ває� лю��н� з її пр�ро�ної �аності й �твер�ж�є лю��н� з 
власт�в�� їй соціальн�� способо� б�ття; це ві�б�вається внаслі�ок 
опре��етнення в артефактах с�б’єкт�вного ��х�.

11. Техніка – а�екватн�й в�раз є�ності пізнавання та перетворення пр�-
ро�ної й соціальної �ійсності. Вона �е�онстр�є �ра�ат�чн�й конфлікт 
пост�п� європейської ц�вілізації, як�й полягає � �акс��альній �ніфікації 
та �ніверсалізації лю�ської �іяльності, з о�ного бок�, а з іншого – пос-
тійній спря�ованості на творення нового як заперечення та розв�ток 
існ�ючого. Як наслі�ок цей �ра�ат�чн�й конфлікт в�являється в зіткненні 
�вох к�льт�р – г��анітарної та пр�ро�н�чо-технічної, етнонаціональної 
та техногенної.

12. Техніка не л�ше покл�кана перетворюват� світ, вона є способо� творен-
ня лю��н�, в�яво� б�ття як такого та засобо� його розв�тк� �о фор�, 
в�значен�х лю�ськ��� цінностя��; тільк� за �опо�огою технік� лю��на 
�оже в�яв�т� і себе, й іст�н� б�ття.
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