Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Філософський факультет
Кафедра теорії та історії культури

ДУХОВНІСТЬ. КУЛЬТУРА. ВИКЛИКИ
СЬОГОДЕННЯ
МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

 Культура в добу глобальних
викликів та відповідей
 Етичний вимір сучасної
соціокультурної дійсності
 Релігія в сучасному світі

21-22 травня 2017 року
м. Львів

УДК 130.2"20"(06)
ББК 87.667.1я431
Д 85

ISBN 978-617-7263-45-5
Духовність.
Культура.
Виклики
сьогодення.
Матеріали
Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (м. Львів,
21-22 квітня 2017р.). – Львів : Львівський національний університет
імені Івана Франка, 2017. – 218 с.
Концепція збірника базується на різноплановому науковому
висвітленні актуальних проблем сучасної культури. Основні рубрики
розкривають виклики техногенної цивілізації, культурний вимір
процесів глобалізації, трансформацію традиційних морально-етичних
цінностей в умовах сучасної соціокультурної дійсності, роль релігії в
житті сучасного суспільства.

Організатори конференції не завжди поділяють думку учасників. За
достовірність інформації відповідають автори матеріалів. У збірнику
максимально точно відображено орфографію та пунктуацію,
запропоновану авторами.
Рекомендовано до друку Вченою радою філософського факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка
(протокол №206/7 від 5 квітня 2017 р.)

© Львівський національний
університет
імені Івана Франка
© Філософський факультет ЛНУ
©ТзОВ «Трек-ЛТД», 2017

ЗМІСТ
Пленарне засідання

Братасюк М. Європейська культурна матриця як основа правового
розвитку сучасної України
Gawor L. Świadomość ekologiczna w ponowoczesności
Грабовська С. Діагностика культурного капіталу особистості у
психології
Зайцев М. Соціокультурні виклики та освіта

13

Козловець М. Мудрість як соціокультурний феномен

17

Pawlik J. Dialog międzykulturowy – szansa zgodnego życia

22

Рижак Л. Людина в лабіринтах комунікації мережевого суспільства

25

Румянцева Т. О вызовах современной цивилизации в контексте
культурфилософии Освальда Шпенглера
Сінькевич О. Трансформації сучасної масової культури: масовізація–
демасовізація–надмасовізація
Скринник З. Культурні бар‘єри на шляху соціальної модернізації

27

4
7
11

29
31

Секція 1. Культура в добу глобальних викликів та відповідей
Альчук М. Право як духовний і соціально-культурний феномен

38

Аляксандраў У. Метакультуры ў глабалызаваным свеце: прагнозы
Данііла Андрэева

39

Błaszczak I. Między tradycją a współczesnością. Polskie Uniwersytety
Ludowe miejscem rozwoju kultury narodowej w zglobalizowanym świecie

41

Вінницька Д. Іронія у культурі постмодернізму.

45

Ворожейкін Є. Візуальні стратегії
віртуалізацію повсякденного життя

реалізму

як

відповідь

на

47

Гулевський С. Телесеріали як засіб трансляції гендерних стереотипів

50

Дарморіз О. Колективна пам'ять як спосіб творення сучасності в
соціальній міфотворчості

52

Доній Н. Популярна культура як результат аксіологічного зсуву в
соціальному просторі Модерну та Постмодерну

54

Дротенко В.,
рефлексії

59

Гуйда Ю.

Феномени

суб‘єктності

:

методологічні

Жеребцова Т.Нова медіареальність: здобутки та втрати

64

Зорченко І. Практики відсутності та виключення у соціальному
просторі

69

Ковалѐва Е. Изотерапия как средство
способностей детей дошкольного возраста

72

Коваль О. Ідея лабіринту в сучасній культурі
1

развития

творческих

74

Колодій Х. Істина й об‘єктивність в системі реконструкції та трансляції
національної пам‘яті
Корниенко В., Мадонич Н. Мировые СМИ и их роль в глобальном
информационном пространстве
Лазарович Н. Світоглядні
техногенної цивілізації

та

антропологічні

Легчилин А., Гриневич Е.
глобализирующегося мира

Диалог

виміри

цивилизаций

в

сучасної
контексте

76
80
82
84

Ліщинська О. Сміхове начало в українському культурному просторі
сьогодення та його людинорятівна роль

88

Мандрищук Л. Про культуру і необхідність визначення її подальшого
шляху

90

Маринюк В., Дерега Р. Національно-мілітарна культура в системі
східних і західних єдиноборств

93

Мартинюк А. Проблеми сучасної української культури

96

Муха О. Трансформації естетичної перцепції у ХХІ столітті: ігри
простору з часом
Новикова О.,
Новиков В.
«Адвечны
шлях»
Беларуси
как
цивилизационная идея И. Абдираловича

98
101

Пасічник І. Мойсей Мендельсон про просвітництво, культуру та освіту

104

Покотило К. Дизайн простору сучасних філософських методів

106

Проців Р. Пародія в естетиці постмодернізму

111

Савчин Г. Синестезія–уява–свідомість

112

Сервачак О., Коваленко І. Професійні проби – сучасна освітня
технологія практикоорієнтованої форми профорієнтаційної роботи
Сидоренко И. Глобализация и кризис национальной идентичности

115
119

Соболєвський Я. Синтез Просвітництва та Романтизму в американській
філософії ХІХ ст.

122

Содомора П. Трансформація культури: античність і Відродження

124

Федоренко В. Smart-навчання як один із трендів сучасної освіти

128

Чайка І. Іронія в художній практиці постмодернізму

131

Шляхова О. «Живе тіло» у хронотопі культури повсякдення

132

Секція 2. Етичний вимір сучасної соціокультурної дійсності
Васьків Л., Васьків А. Морально-етична парадигма сучасного освітньовиховного процесу

136

Волинець Л. І.Я Франко: до проблеми свободи

137

Ворончихіна А. Екологічні рухи Японії як приклад ефективної
соціальної взаємодії
Wójtowicz R. Kultura Europy Zachodu i jej wartości. Wybrane zagadnienia

138

Добжиньскі А. Феноменологія зла у повсякденні сучасної західної

144

2

141

людини (рецепція Ж. Бодрійяра)
Завада О. Футурофобія: страх перед майбутнім

146

Карпенко І. Ставлення людини до свого актуального існування

149

Карпенко К. Страх і надія як етичні чинники людського буття

153

Кашуба М. Проблема самотворчості особистості в сучасному світі

156

Маринюк В., Павлюк І. Проблема морального вибору в медицині в
умовах глобалізації та інформативно-комунікативної революції

161

Парамбуль І. Валер‘ян Підмогильний: до питання про свободу вибору

163

Продан Т. Ідея людської гідності як універсальна підстава морального
дискурсу

165

Ткачук Б.
Етика
конфронтацій

168

Яковлєва Я.
українців

ненасильства:

Інвайронментальний

шляхи
топос

вирішення
Чорнобиля

сучасних
в

екоетиці

Ярошенко Т. Морально-етичні особливості гібридизації

170
175

Секція 3. Релігія в сучасному світі
Галуйко Р., Стеценко В. Український персоналізм та філософія релігії
Олександра Кульчицького

177

Guzowska B. Religijne i pozareligijne konteksty nowej duchowości

178

Король Н.
Міжвоєнна
Польща
в
контексті
цивілізаційних
трансформацій: релігійний вимір
Кохановська М. Свобода та відповідальність в антропології Івана Павла
ІІ
Липка О. Про молитву в сучасному ритмі життя

181

Макаров Л. Екуменічний рух між Східним і Західним християнством у
XX–XXI ст.
Огірко О. Релігійність інтелігенції в сучасному світі

183
184
187
192

Петрушкевич М. Релігійна комунікація в умовах інформаційного
суспільства

197

Саджениця І. Військове капеланство як функціональний вимір релігії:
соціокультурний контекст

201

Стеценко В. Релігія і Бог в творчості Т. Шевченка: особливості
сучасного розуміння

203

Фарина О. Становлення галицького іконопису: витоки та образностильові особливості в контексті поєднання сакрального та естетичного
(20–30 рр. XXcт.).
Халецький О. Релігія в умовах соціокультурних трансформацій

Автори

205
208
214

3

Пленарне засідання

ЄВРОПЕЙСЬКА КУЛЬТУРНА МАТРИЦЯ ЯК ОСНОВА ПРАВОВОГО
РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Марія Братасюк (м. Львів, Україна)
1. Українська культура як результат консолідованої творчості нації є виразно
європейською. В її основі лежать європейські цінності, культурні архетипи, коди
мислення. В науковій літературі, присвяченій цій проблемі, зазначається, що наша
культура є наскрізь антропоцентричною, а, отже, гуманістичною, демократичною,
духовною тощо. Те найістотніше, що завжди відрізняло європейську культуру від
азійських, напр., культур, був її особистісний характер, в той час як азійським
культурам така риса не властива. Українська історія дуже складна, тривожна,
стражденна. Про неї не можна читати, як писав В. Винниченко, «без брому». Проте,
не дивлячись на окремі періоди випадання української культури з русла
європейського розвитку, європейські цінності ніколи не випадали з лона нашої
культури.
Європейська культура виразно особистісна, ґрунтована на індивідуальноособистісному принципі. Індивідуальність – це унікальність і неповторність людини
у всьому багатстві її особистісних якостей і властивостей. Особистість тим значніша,
чим більше в її індивідуальному переломленні представлено всезагальних,
загальнолюдських характеристик. Індивідуальні риси особистості – не просто
особистісні властивості індивіда, тобто властивості, які характеризують його як
особистість. Індивідуальність – не просто «атомарність» людини, а характеристика її
одиничності й своєрідності, що виводить за рамки цієї одиничності. «Це не є
«заслуга» людини і «самість» не є нашою власністю», – як слушно зазначає
Т. Власевич [1]. Ю. Габермас справедливо підкреслює, що «моя концепція мене
самого» має сенс лише тоді, коли людина визнається і як взагалі особистість, і як
саме така індивідуальна особистість.
Особистість, – пише С. Крилова у «Філософському енциклопедичному
словнику», – це «аспект внутрішнього світу людини, що характеризується
унікальністю та відкритістю; реалізується в самопізнанні та самотворенні людини й
об‘єктивується в артефактах культури» [2, с.457]. Особистість – це здатність людини
до самоактуалізації, яка є
не просто стихійним зростанням, а самопізнанням,
саморефлексією, що ведуть до плідної самотворчості. «Самоактуалізація особистості
– це вміння злитися зі своєю внутрішньою природою, вибрати свою мотивацію до
життя, здатність постійно розгортати свої потенції», – наголошує С. Криловa[2,
c.458]. В європейській культурі людина виступає творцем самої себе. Вона прагне до
самоствердження, самовизначення, самореалізації. Визнання людини як найвищої
цінності пов‘язане з повагою до людської гідності, життя, честі, приватної власності,
прав, свобод тощо.
Особистість – істота самобутня, здатна до активної дії, творча, оригінальна – це
і складає її найбільшу цінність [3]. Особистість «вкорінена у внутрішній план
існування, тобто в світі духовному, в світі свободи», це «суб'єкт серед суб'єктів і
перетворювати її в об'єкт і річ означає смерть (курсив мій –М.Б.)», – зазначав
М. Бердяєв [4, с.15]. Всіляка особистість і самоціль, і самоцінна. В сучасному
людинознавстві виразно акцентується на ідеї особистості як суб’єктові історичної
дії. Бути суб‘єктом – отже, бути активно-діяльнісним, здійснювати свободу вибору,
самовизначатися.
4

Атрибутом особистісного «я» є вільне волевиявлення людини. Згідно
твердження Ґ. Геґеля, справжня природа людини – це «свобода, вільна духовність».
Така філософія стверджує такі загальноєвропейські цінності як свобода та
духовність, яка виводить нас на низку таких категорій як: справедливість, добро,
любов, сумління, істина, милосердя, спільне благо тощо. Людина-особистість є їх
носієм (носить їх у свідомості ), стверджує їх в реальному житті, бореться за них,
захищає їх від порушень і знищення.
Кожна людина завдяки своїй індивідуальній
відкритості, унікальності,
самопізнанню, творчості здатна стати особистістю. Особистість – це єдність
індивідуально-конкретного та загальнолюдського. Більше того, чим більше місце
займає в особистісному загальнолюдське, тим зрілішою особистістю є людина, і –
навпаки – чим менший вміст загальнолюдського порівняно з індивідуальноокремішним, тим менш зрілою в особистісному плані є людина.
2. Дослідження української правової традиції доволі виразно засвідчує, що вона
за своєю природою, ціннісно-смисловим наповненням належить до європейського
правового поля, має європейську матрицю. В основі розвитку європейського права,
починаючи від античності і донині, знаходилася автономна особистість з її
розвиненим почуттям людської гідності та спрагою вільного волевиявлення. Ще в
грецькому полісі людина-громадянин шукає витоки права в полісі, поза собою, але
вже стародавній римлянин вбачає витоки його в самому собі, він сам з його
власною гідністю, здором глуздом та практичним розумом стає його джерелом.
Низка дослідників європейської правової традиції зазначали і зазначають, що весь
європейський правовий розвиток – це боротьба особистості за право (Р. Ієринг,
Й. Колєр та ін). Сучасний філософ права А. Козловський цілком слушно наголошує,
що саме людина-особистість є відповідальною за розвиток права, за його майбутнє, а
розвинене право, в свою чергу, є запорукою розвитку та всебічної повноцінної
реалізації людини-особистості [5]. Цієї людини – особистості як джерела права не
видно в азійській правовій культурі, його витоки лежать поза людиною. Людинаособистість загалом не являється центральною категорією в правовому розвитку
азійського культурного поля.
Ще від княжої України в українській правовій культурі постає людина є одна із
найважливіших її цінностей. Кожна правова культура має відповідні світогляднофілософські засади, які визначають її зміст, спрямування, впливи на суспільні
відносини тощо. З позицій юснатуралізму право виступає засобом утвердження
людської гідності, захисту людини та її життя, а не винятково втіленням державної
(групової) волі, як у легізмі, – і в цьому проявляється його гуманістичний потенціал.
Християнський ідеал людини-одиниці на етнопсихологічному ґрунті Київського
християнства, підтверджений законодавчими актами Руси-України та діяльністю
Великих князів і церковних діячів на 3-4 століття випереджав гуманістичні ідеї
Західної Європи. Професорами КМА із природи людини, її природного розуму
виводиться її активна діяльнісна сутність, природне право людини бути діяльною,
працюючою істотою, право на вибір мети, засобів її досягнення, право на
національну ідентичність, загалом вільний вибір тощо. все більше і більше
акцентується на ідеї, що саме розумна природа людини, її розум є джерелом
людських природних прав. Загалом повага до людської гідності як джерела права
пронизує більш як тисячолітню українську природно-правову традицію.
Людина-особистість як правовий суб‘єкт – це єдність індивідуальноконкретного та загальнолюдського. Загальнолюдське – це найперше ті цінності,
які є смислами права: людська гідність у всіх її вимірах, справедливість, свобода,
добро, рівність, спільне благо, життя тощо. Ці цінності невід‘ємні від права, поза
ними воно втрачає свою гуманістичну сутність. В українській правовій традиції
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право постає як форма буття загальнолюдських цінностей, як духовно-культурний
феномен, що апелює до ідеальних смислів.
Гуманістичний потенціал права проявляється в тому, що воно, будучи формою
буття загальнолюдських цінностей, являється потужним чинником розвитку
особистості. «Зовнішнє застосування права ніколи не досягає своїх основних цілей –
справедливого покарання і перевиховання правопорушника. Тільки навпаки.
Глибинна сутність права-внутрішньої природи і тільки таке право може сягнути
справедливості», – пише А.А. Козловський [5, с. 18].
Відомо, що правову державу може створити суспільство, що складається з
особистостей – громадянське суспільство. Правові закони, справедливий суд, повага
до прав людини – це все вимоги особистостей як суб‘єктів права, а не просто осіб, що
є людьми. Особистість в результаті багатьох трансформацій у сучасному суспільстві
стверджує себе як центральну позицію в правовій реальності.
3. В правовій реальності сучасної України дуже відчувається нестача
гуманістичного виміру, що зумовлено найперше труднощами становлення
української людини як автономної особистості, формуванням її як модульної
людини («modular man»). Більш як тисячолітній тягар візантійщини з домінуванням
колективістського «ми» над окремішним «я» кількавікове українське колоніальне
минуле, спрямоване на нищення народу як нації, що зумовлювало неможливість
реалізації природних прав людини, зокрема, що є особливо значущим, права на
власність та національну ідентичність тощо, не могли не вплинути на процес
становлення українця як повноцінного суб‘єкта права, дуже відчутно
пригальмувавши його. Особливо руйнівного удару по людині-особистості, її
людській гідності було завдано легістсько-нормативістською ідеологією та
практикою тоталітарної епохи, коли право було замінено свавільними приписами
чужинської влади і такою ж практикою.
Самими лише нормами права, хай навіть найкращими, суб‘єкт права не може
створитися, його таким способом можна лише задекларувати. В нинішній Україні
існує нагальна потреба у вирішенні проблеми формування людини-особистості як
повноцінного суб‘єкта права, яка, маючи розвинене почуття людської гідності,
правове мислення і велику потребу в праві, візьме на себе відповідальність за його
створення, розвиток і захист. Цю проблему має вирішувати нині, не відкладаючи «на
потім», все суспільство загалом і кожний із нас, зокрема. Проблема складна, носить
комплексний характер, але без вирішення цієї проблеми неможливе правове життя
у будь-яких формах.
Повноцінний суб‘єкт права – це людина-особистість, яка є носієм духовності,
гуманізму, загальнолюдських цінностей та ідеалів. Такі люди здатні на повагу до
людської, особистої, національної, громадянської тощо гідності. Для них право не
буде простою формальністю, а способом життя. Жити по праву, бути готовим до
життя у праві – це не під силу всім підряд. Для цього необхідна наполеглива робота
всього суспільства, самої людини, держави тощо.
«Особистість – не засіб, а вища цінність і реальна сила суспільства, –
наголошує дуже слушно А. Козловський. – Тільки безсила держава застосовує силу,
жертвами якої сьогодні стають конкретні люди, а завтра – сама держава. Нехтуючи
індивідуальністю, держава розписується в своїй безпорадності і безперспективності.
Соціальна політика, в основу якої не покладено особистість як умову і ціль її
реалізації, завідомо підписує собі вирок. Тільки людина як ціль здатна реалізувати
цілі суспільства. Але тоді і право повинно перетворитись з права суспільства в право
людини»[5, с. 17 ]. І це дуже важливе завдання для нинішнього українства. Нам
необхідно якнайшвидше «групову людину», яка домінує, на жаль, в нинішній
Україні, трансформувати в людину-особистість, яка візьме на себе відповідальність
за розвиток права, захист прав людини, побудову правової держави, зміцнення
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демократії тощо. Проте, це проблема комплексного характеру, пов‘язана з
подоланням відчуження народу від влади, ствердженням принципу народовладдя,
що є ключем до реалізації верховенства права.
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ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA W PONOWOCZESNOŚCI
Leszek Gawor (m.Rzeszów, Polska)
«[...] nasza teraźniejszość i spodziewana
przyszłość
będą określone przez dwa wielkie kierunki:
przez postmodernę i postulaty ekologiczne.
Sądzę, że możliwy jest
punkt spotkania obydwu kierunków»1.
Wolfgang Welsch
Od ostatnich ubiegłego stulecia wyraźne staje się narastające przeświadczenie o
powolnym «przechodzeniu» ludzkiej cywilizacji w nową jakościowo epokę
«ponowoczesności»2. Wyrażająca tą zmianę kulturowa metamorfoza została nazwana
«postmodernizmem»; równocześnie pojawił się nowy typ społeczeństwa, określonego
mianem «społeczeństwa postindustrialnego».
Społeczeństwo postindustrialne nie jest ziszczeniem
oświeceniowych i
pozytywistycznych idei dobrobytu człowieka. Generuje ono raczej niebezpieczeństwa dla
dalszej egzystencji ludzkiego gatunku. Spektakularnie uwidacznia to narastające w tempie
lawinowym od końca XIX wieku megatrend3 zagrożenia ekologicznego. Jest on wywołany
rabunkową gospodarką człowieka eksploatującego bez umiaru środowisko naturalne,
1W.

Welsch, Aesthetisches Denken, Reclam,Stuttgart 1991, s. 218.
to określenie współczesnej epoki kulturowo-cywilizacyjnej (techniczno-naukowej), która nastąpiła
po epoce nowoczesności, liczonej od Óświecenia do połowy XX stulecia. «Postmodernizm» to okres rozwoju kultury
duchowej (literatury, architektury czy filozofii), datowany od mniej więcej lat 60 XX wieku. ―Społeczeństwo industrialne‖
lub ―społeczeństwo postmodernistyczne‖ to pojęcie z zakresu nauk społecznych oznaczające współczesną, liczoną od
połowy XX wieku, cywilizację ludzką.
3Megatrend to określenie ogólnoświatowych zjawisk, które w fundamentalny sposób wpływają na przeobrażenia
współczesnej cywilizacji człowieka. Por. J. Naisbitt, Megatrendy. Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie,
Zysk-ska, Poznań 1997.
2«Ponowoczesność»
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rozpasanym konsumpcjonizmem o charakterze globalnym, nie mającego ograniczeń
dążenia do ciągłego wzrostu gospodarczego i uczynienia z tego zasadniczego celu globalnej
cywilizacji ludzkiej. W tej perspektywie pojawiła się w końcu XIX wieku idea
przewartościowania tradycyjnego stosunku człowieka do przyrody, wyrażającego się
choćby w starotestamentowym wskazaniu «[...] czyńcie sobie ziemię poddaną» (Rdz 1,28).
Przybrała ona postać refleksji nakazującej negatywne ludzkie oddziaływanie na środowisko
naturalne poddać moralnemu osądowi.
Charakterystycznym przykładem takiego nastawienia było sformułowanie jeszcze w
XIX stuleciu i rozwijanej przez cały XX wiek postulatu etyki ziemi (zwanej później etyką
środowiskową, etyką ekologiczną, etyką szacunku dla natury czy etyką odpowiedzialności).
Od H.D. Thoreau, A. Leopolda, J.B. Callicota, H. Rolstona III, poprzez A. Naessa,
J. Lovelocka, P.W. Taylora, G. Pichta, H. Jonasa do J. Passmore'a czy H. Skolimowskiego1,
w coraz większym stopniu uświadamiana jest, różnie zresztą uzasadniana, niezbędność
objęcia moralną kuratelą środowiska naturalnego2. Dezyderat ten jest trwale wpisany w
rudymentarne założenia ekofilozofii – stosunkowo nowej dyscypliny filozoficznej,
podejmującej refleksję nad środowiskiem naturalnym3.
Obawy przed ekologicznym kataklizmem oraz potrzebę zmiany nastawienia człowieka
wobec natury są coraz bardziej rozumiane. Wyrazem tego jest powszechny wzrost
świadomości ekologicznej, która upowszechniając się od końca XIX stulecia, w chwili
obecnej jest drugą obok postmodernizmu, jakby to określił Lyotard, główną «narracją»
czasów ponowoczesnych.
Kategoria «świadomości ekologicznej», stanowiąca signum temporis współczesnego
(ponowoczesnego) człowieka, występuje zazwyczaj w podwójnym, uzupełniającym się,
charakterze: opisowym i aksjologicznym.
W sferze opisowej dotyczy ona wiedzy ekologicznej, obejmującej znajomość procesów
zachodzących w ekosferze i poszczególnych ekosystemach; wiedzy o zależnościach i
wzajemnych powiązaniach stanowiących o równowadze ekosystemów; o zależnościach
między różnymi sferami działalności człowieka a środowiskiem; oraz o zagrożeniach
środowiskowych. Ponadto mówi o przynależnej do tej sfery «wyobraźni ekologicznej»
stanowiącej o umiejętności przewidywania ekologicznych skutków podejmowanych
działań, zdolności całościowego widzenia i ujmowania powiązań pomiędzy działaniami
człowieka a procesami przyrodniczymi. Natomiast sfera aksjologiczno-normatywna
zawiera biocentrycznie zorientowany system wartości i norm oraz ocen etyki ekologicznej4,
wyznaczających zmianę sposobu myślenia, przeżywania i wartościowania środowiska
przyrodniczego.
Wyrazem świadomości ekologicznej jest ekologizm. Jest to specyficzna dla
społeczeństwa postindustrialnego postawa umysłowo-kulturowa, która ewokuje problemy
ochrony środowiska oraz miejsca człowieka w świecie. Akcentuje ona głównie wzajemne
zależności między człowiekiem a przyrodą, które decydują o jakości życia, w dalszej zaś
perspektywie — o warunkach przeżycia populacji ludzkiej. W tym sensie ekologizm stanowi
o «przyrodniczym sumieniu» człowieka współczesnego i o trosce o jego przyszłość. Określa
on także idee wyznaczające ramy koniecznych działań ekonomicznych, politycznych i
społecznych, których istotą jest przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z niszczeniem
środowiska naturalnego człowieka.

1Por.

przykładowo: W. Tyburski, Powstanie i rozwój filozofii ekologicznej, „Problemy Ekorozwoju‖, vol.1, No 1, 2006, s.
7-17; A. Pawłowski, Rozwój zrównoważony – idea, filozofia, praktyka, PAN, Lublin 2008; H. Ciążela, Problemy i
dylematy etyki odpowiedzialności globalnej, Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2006.
2W tym kontekście spektakularne są propozycje etyki zwierząt; por. P. Singer, Etyka praktyczna, KiW, Warszawa 2003,
szczególnie rozdz. 2-5.
3J.M. Dołęga, Ekofilozofia – nauka XXI wieku, ―Problemy Ekorozwoju‖, vol. 1, No 1, 2006, s. 17-22.
4 Por. np. Z. Hull, Świadomość ekologiczna (II), Aura, 1984, nr 11, s. 3-4.
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Ekologizm wspiera się na zasadzie ekocentryzmu (biocentryzmu). Wprowadza ona
nowy paradygmat lokacji człowieka w świecie. Tradycyjny antropocentryzm zostaje
zastąpiony tu przeświadczeniem, iż człowiek nie egzystuje wbrew, ponad, czy obok
przyrody. Z jednej strony człowiek i natura są jednością w tym sensie, że socjosfera jest
szczególnym przypadkiem biosfery i stąd nie można tych dwóch elementów rzeczywistości
rozpatrywać opozycyjnie. Z drugiej zaś strony, środowisko naturalne jest tu ujmowane
bardzo szeroko. Składa się ono nie tylko z biosfery, ale i wszystkich innych elementów
przyrody nieożywionej. To nowe spojrzenie na relację człowiek – przyroda nakazuje
stosowanie holistycznego podejścia do rzeczywistości, w którym przyroda i świat człowieka
są, odwrotnie niż w tradycji chrześcijańskiej i scjentyzmie (z utylitarystyczną aksjologią),
traktowane jako integralna całość.
W tym nowym, całościowym obrazie świata zostaje zachowana wyjątkowość
człowieka. Polega ona wszak wyłącznie na ludzkiej świadomości bycia immanentną
składową, najogólniej, kosmicznego ekosystemu i wynikającego na tej podstawie
moralnego stosunku do przyrodniczego otoczenia. Rezultatami tego stosunku są wartości –
określone wytyczne dla praktycznego ludzkiego bytowania i zarazem kryteria
waloryzowania podejmowanych działań. Do najważniejszych wartości w tym kontekście
powszechnie zalicza się rewerencję odnośnie każdego przejawu życia, umiarkowanie w
zakresie wykorzystywania środowiska naturalnego dla zaspokojenia ludzkich potrzeb oraz
odpowiedzialność za człowieczą obecność w świecie przyrody1.
Świadomość ekologiczna jest traktowana jako podstawa postulowanej nowej
antropologii. Jej powstanie związane jest z refleksją wielu ekofilozofów, z których należy
wymienić przede wszystkim prekursora myśli ekologicznej A. Lepolda; autora koncepcji
«Ziemi jako Gai» – J. Lovelocka; futurologa A. Tofflera; inspiratora tzw. ekologii głębokiej
i ekozofii – A. Naessa; propagatora etyki odpowiedzialności – H. Jonasa oraz
H. Skolimowskiego twórcę koncepcji ekofilozofii jako nowego obszaru filozoficznej
refleksji2. Ukoronowaniem tej wizjonerskiej antropologii jest idea homo ecologicus.
Homo ecologicus to przyszły, nowy pod względem emocjonalnym, intelektualnym i
praktycznym, typ człowieka. Ma być on zupełnie inną istotą, jakościowo lepszą, niż
aktualnie dominujący jeszcze homo sapiens. Jego wyróżnikiem ma być świadomość
nakazująca rozpatrywanie wszelkiej ludzkiej aktywności w perspektywie nierozerwalnego
związku człowieka z naturą. Ma on ze zdobywcy i bezwzględnego eksploatatora przyrody
stać się tego świata «ogrodnikiem» czy «opiekunem», co zresztą – aby przetrwać jako
gatunek – leży w jego najbardziej żywotnym interesie.
W wyniku mentalnego opuszczenia antropocentrycznych pozycji i wstąpienia na
poziom poczucia jedności z naturą winny nastąpić zmiany w sposobie ludzkiego myślenia i
praktyki dnia codziennego. Zmiany te otwierają przed człowiekiem zupełnie nowy sposób
percepcji świata, co jest równoznaczne z radykalnym przekształceniem (metanoją) rodzaju
ludzkiego3. W tym sensie świadomość ekologiczna jest ewolucyjną dźwignią rozwoju,
pozwalającą człowiekowi współczesnemu wspiąć się na wyższy szczebel gatunkowej
ewolucji. Ten aspekt koncepcji homo ecologicus eksponuje zwłaszcza Skolimowski,
rozpościerając prospektywną wizję kosmokracji – wyższego szczebla ludzkiej ewolucji, na

1L.

Gawor, Filozofia zrównoważonego rozwoju – preliminaria, w „Problemy Ekorozwoju‖, vol.5, no 2, 2010, s. 69-76.
A. Leopold, A Sand County Almanac, Oxford Press University, New York 1949; J. Lovelock, Gaia: A New Look at
Live on Earth, Oxford University Press, Oxford 1989.; A. Toffler, The Third Wave, Bantam Books, New York 1980;
Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali, Poznań 1996; A. Naess, Ecology, Community & Livestyle. Outline of an
Ecosophy, Cambridge University Press, Cambridge 1993; H. Jonas, The Imperative of Responsibility, in Search of an
Ethics for the Technological Age, The University of Chicago Press, Chicago, London 1984; H. Skolimowski, Święte
Siedlisko Człowieka, Centrum Uniwersalizmu UW, Polska Federacja Życia, Warszawa 1999; Wizje Nowego Milenium,
Wydawnictwo EJB Kraków 1999.
3 H. Skolimowski, Wizje nowego millenium, dz. cyt., s. 100; W. Sztumski, My zagubieni w świecie, Wyd. UŚ, Katowice
2004, s. 189.
2Por.

9

którym człowiek, w pełni świadom swoich możliwości i ograniczeń, staje się współtwórcą
własnej, holistycznie pojmowanej rzeczywistości1.
Świadomość ekologiczna oraz postawa ekologizmu łączą się ściśle z typowo
postmodernistyczną «nową duchowością».
«Nowa duchowość» to ogólne określenie dotyczące typowego dla ponowoczesności
zjawiska poszukiwania transcendencji oraz sacrum poza kanonicznymi i
zinstytucjonalizowanymi religiami. Jako zespół przekonań, wierzeń, a także emocji
przejawia się ona na wiele sposobów; między innymi w przeświadczeniu o nadejściu New
Age, czyli «ery Wodnika» zastępującej «epokę Ryb», powstawaniu nowych mistycznych,
parareligijnych sekt, szerzącej się wierze w dobroczynny wpływ na losy ludzkie amuletów
czy innych sił nadprzyrodzonych, popularności wróżbiarstwa, czy przekonaniu o
możliwości nawiązania psychicznego kontaktu z siłami kosmicznymi2. W tym nurcie
dobrze odnajduje się religijny aspekt świadomości ekologicznej.
Duchowy charakter świadomości ekologicznej wiąże się z przekonaniem o
holistycznej więzi człowieka z naturą oraz przeświadczeniem, iż człowiek może stać się
czynnym i odpowiedzialnym uczestnikiem wszechkosmicznej ewolucji. Takie nastawienie
sprzyja poczuciu transcendencji i przypisaniu wszelkim przejawom życia, a nawet całemu
światu, charakteru sakralnego. Uwidacznia to zwłaszcza ekologia głęboka Naessa w
nadawaniu wszystkim formom życia kategoryzacji świętości3. Ujęcie takie wyśmienicie
egzemplifikuje szczególnie hipoteza Gai Lovelocka, zgodnie z którą cała Ziemia winna stać
się obiektem kultu4. Wymiar nowego stosunku człowieka do natury jest akcentowany
szczególnie w Skolimowskiego idei świata jako «sanktuarium» z czego wynika postawa
wprost religijnego poszanowania przyrody a nawet całego kosmosu5. Podkreśla to polski
ekolog pisząc: «Cześć dla życia i rewerencja dla wszystkiego, co we wszechświecie istnieje,
to pierwszy warunek duchowości ekologicznej»6. Omawianą ideę najpełniej wyraża jednak
austriacki fizyk i ekolog Fritijof Capra: «[...] wiedza ekologiczna i świadomość ekologiczna
[…] na najgłębszym poziomie spotyka się z wiedzą i doświadczeniem religijnym. Tutaj
wiedza ekologiczna jest świadomością istotnych związków i współzależności wszystkich
zjawisk i ich osadzenia w kosmosie. I oczywiście osadzenie w kosmosie jest bardzo bliskie
przynależności do kosmosu. Tu spotykają się ekologia i religia»7.
W powyższej perspektywie odczytuje się homo ecologicus jako z jednej strony
wyznawcę świętości natury, z drugiej natomiast jako budowniczego ekologicznie
zorientowanej cywilizacji przyszłości, która będzie miała zdecydowanie duchowy charakter
w odróżnieniu od materialistycznie nastawionej cywilizacji współczesnej. Ekologizm zaś,
jako postawa i ideologia, staje się wtedy czymś w rodzaju ogólnego religijnego credo. W
tym sensie ekofilozoficzna refleksja nasyca (uzupełnia) całościowy obraz «nowej
duchowości», stanowi w pewnym stopniu o jej obliczu.
Obecność świadomości ekologicznej w umysłowej strukturze współczesności jest
niepodważalnym faktem. Dzięki niej w coraz to większym stopniu upowszechnia się
przekonanie o konieczności wprowadzenia modyfikacji w ramach stosunku człowieka do
przyrody (ekocentryzm zamiast antropocentryzmu). Jest ona istotnym źródłem inspiracji
wezwań dotyczących radykalnej zmiany stylu życia człowieka teraźniejszego, jego sposobu
myślenia o świecie i działania w nim oraz
budowy nowej hierarchii wartości
wyznaczających sens ludzkiej egzystencji.

H. Skolimowski, Philosophy for a New Civilisation, Gyan Publishing House, New Delhi 2005.
Por. B. Szymańska, Duchowość pogranicza, w: M. Kudelska (red.), Człowiek wobec świata na przełomie wieków,
Collegium Columbinum, Kraków 2001.
3A. Pawłowski, Odpowiedzialność człowieka za przyrodę, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 1999, s. 126-133.
4Tamże, s. 99-114.
5H. Skolimowski, The world as a Sanctuary, w: Philosophy for a New Civilisation, dz. cyt., s. 171-180.
6Tenże, Święte Siedlisko Człowieka, dz. cyt. s. 17.
7F. Capra, Należność do wszechświata, Kraków 1995, s. 102.
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Oferuje przy tym świadomość ekologiczna pewną prospektywną wizję zmiany
dotychczasowego kierunku rozwoju ludzkości. Projekcja ta zawiera się w idei homo
ecologicus – nowego człowieka ery postindustrialnej, który rozumnie, świadomie i na
sposób moralny (według reguł etyki środowiskowej) kształtuje swoje środowisko
społeczno-przyrodnicze oraz partycypuje w ewolucyjnych procesach na Ziemi i we
wszechświecie.
Mocnym jest także przekonanie o związku świadomości ekologicznej z
postmodernizmem, zakładanym w motcie z Welscha, nie tylko ze względu na
chronologiczne współwystępowanie tych nurtów ale i z powodu ich wspólnoty duchowej.
Można by dopowiedzieć przypuszczenie niemieckiego postmodernisty, że miejscem
spotkania «postmoderny i postulatów ekologicznych» jest płaszczyzna poszukiwań
transcendencji i sacrum poza obszarami zawłaszczonymi przez tradycyjne religie.
Świadomość ekologiczna jest swoistym wyznacznikiem ponowoczesności. Biorąc pod
uwagę główny obszar świadomości ekologicznej, zawierającej się w przewartościowaniu
antropocentryzmu na rzecz biocentryzmu, francuski «ekolog krytyczny» Luc Ferry
zauważa, iż «[…] kwestia przyznania praw moralnych bytom nieożywionym staje się
kryterium sukcesu lub porażki dekonstrukcji nowożytności»1. Taka perspektywa pozwala
potraktować świadomość ekologiczną jako jeden z ważniejszych elementów określających
ponowoczesność i postmodernistyczną formację.

ДІАГНОСТИКА КУЛЬТУРНОГО КАПІТАЛУ ОСОБИСТОСТІ У ПСИХОЛОГІЇ
Софія Грабовська (м. Львів, Україна)
Поняття культурного капіталу почало свою тріумфальну ходу у суспільних
науках з соціології, коли П. Бурд‘є запропонував застосувати поняття соціального
капіталу для означення специфічного типу влади, що утворюються з накопичених
особою соціальних зв‘язків, певних ресурсів для задоволення потреб та отримання
вигод, як засіб досягнення групового порозуміння та його складової культурного
капіталу (освіта, культурний рівень, отриманий в родині та асимільований у процесі
соціалізації).
У соціології
вимірювання культурного капіталу пропонується виключно
кількісне: наявність дипломів, що підтверджують рівень освіти, кількість часу,
витраченого на отримання освіти, наявність та кількість носіїв культурної
інформації, якими володіє людина тощо. Безперечно, кількісні характеристики
важливі, але вони далеко не завжди дають можливість адекватно описати такий
складний феномен, як культурний капітал особистості. Спробуймо окреслити
методологічні проблеми, що виникають при намаганні визначити феномен
культурного капіталу в психології.
За класичним визначенням, капітал − те, що складається з раніше виробленого
продукту, є ресурсом, використовується, але безпосередньо не споживається.
Поняття культури (від лат. Culture − обробляти, обробіток, йшлося перш за все,
очевидно, про землеробство) більш розмите, налічує кількасот визначень, які
об‘єднують під «одним дахом» науку, мистецтво, освіту, мораль, світогляд, життєвий
устрій тощо. Зазвичай визначають культуру як сукупність матеріальних і духовних
здобутків і цінностей, створених людством впродовж історії а також певний набір
1

L. Ferry, Nowy ład ekologiczny. Drzewo, zwierzę i człowiek, Centrum Uniwersalizmu UW, Warszawa 1995, s. 71.
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норм і правил, за допомогою яких суспільство гармонізується і зберігає себе як
систему. Для конкретної людини, культурний капітал − це те, що вона асимілювала,
засвоїла з загальної культури, чим послуговується як ресурсом в процесі свого
розвитку та життєздійснення. Складність визначення суб‘єктивного культурного
капіталу особи полягає ще й у тому, що, як відомо, живу істоту живить не те, що вона
спожила, а те що засвоєно її організмом: можна отримати освіту, мати про це
диплом і не послуговуватися цими знаннями, не засвоїти тих навичок та умінь, які
складають певну компетенцію відповідно отриманій освіті. І навпаки, людина
самоосвітою може опанувати певні знання, набути компетенцій певного фаху або
соціальної ролі. Тому для психологічного дослідження дуже важливо мати ефективні
та не громіздкі процедури визначення культурного капіталу особистості.
Визначаючи кількісні характеристики культурного капіталу можна погодитися
з М. Левицькою, яка пропонує досліджувати їх за такими параметрами: освіта самого
досліджуваного, освіта його батьків та дідусів і бабусь; кількість книжок у власній
бібліотеці досліджуваного та кількість книжок в домашній бібліотеці батьків;
наявність у власності досліджуваного (або доступність) культурних об‘єктів та
джерел доступу до культурної інформації (телевізор, комп‘ютер, доступ до мережі
Інтернет тощо), доступність виставок, театральних вистав, бібліотек тощо) [3].
Кількісні показники важливі, але вони демонструють лише можливість отримання
культурного капіталу і не свідчать про реальність засвоєння особою культурних
цінностей.
Важливим моментом видається визначити активність діагностованої особи у
процесі набування та засвоєння культурного капіталу: це було пасивне отримання та
надбання культурного спадку (взяти те, що дають попередні покоління та соціум
загалом) чи активний пошук цінного для себе, самостійний вибір того, що особисто
пасує, відповідає власним здібностям та нахилам; конформне прийняття змісту
культури чи критичне «просіювання» через «сито» своїх смаків та бачень або й
відкидання попередньої культури як застарілої та безужиткової.
Плідним видається застосування до діагностики культурного капіталу
особистості ідеї Е. Фромма про поділ ставлення людини до довкілля через призму
категорій «мати» і «бути» [2]. Ці категорії влучно описують різновиди ставлення
людини до власних культурних надбань: володіти, накопичувати, чутися охоронцем
отриманого від когось (лише «мати») чи використовувати для власного розвитку та
збільшувати, нарощувати «тіло» культурного капіталу соціуму, створюючи нові
цінності. До цих двох варіантів застосування культурного капіталу ще можна додати
один варіант неплідного (у соціальному плані), але корисного для конкретної особи
способу його привласнення − «проїдання», застосування лише для власних потреб,
споживання отриманого без розвитку або накопичення. З окресленими різновидами
використання культурного капіталу пов‘язані особливості переживання людиною
суб‘єктивного часу, її скерованість на минуле (отримання та збереження культурного
капіталу), теперішнє (споживання та розвиток культурних надбань) або майбутнє
(накопичення зараз для забезпечення потім).
У контексті створення методики для діагностики культурного капіталу цікавою
видається концепція Т. Титаренко про життєвий шлях, життєздійснення та життєві
домагання особистості [1, С. 412]. До механізмів самоздійснення Т. Титаренко
відносить комунікативно-семіотичний, прогностично-наративний та домагальне
цілопокладання, які на індивідуально-побутовому рівні можуть відповідати системі
«хочу − можу − буду». Культурний капітал як ресурс життєздійснення особистості
може бути розглянутий у контексті окреслених механізмів. Життєві домагання
особистості жити гідно теж залежать від інтеріорізованого культурного капіталу, на
основі якого формуються критерії уявлення про те, що власне є для конкретної
людини «гідно».
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Отже, для того, щоб хоча би у певному наближенні мати уявлення про
культурний капітал, яким володіє особистість, осягнути розміри та зміст цієї
скарбниці самосвідомості, потрібно створити методичний комплекс, який би
вимірював як кількісні, так і якісні його характеристики.
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СОЦІОКУЛЬТУРНІ ВИКЛИКИ І ОСВІТА
Микола Зайцев (м. Острог, Україна)
У системі тойнбіанського виклику, перед яким постало європейське людство на
межі тисячоліть, одне з важливих місць посідають проблеми освіти. Це зумовлено
тим, що без їх розв‘язання про адекватний за змістом і силою «відгук» годі і думати.
Відтак зі значним відсотком ймовірності можна прогнозувати, що ті країни, які за
максимально стислий термін і з максимальною ефективністю спроможуться їх
вирішити віднайдуть нові парадигми соціокультурного поступу. Смислова
наповненість яких теж залежатиме від вирішення проблем у сфері освіти.
Як історично зумовлена соціокультурна ситуація, «виклик» постає у
взаємозалежності трьох складових: людини, події та умов і може бути визначений як
людина, що продукує певні події за певних умов. При цьому слід мати на увазі те, що
виклики, про які говорив А. Тойнбі, мають системний характер і у своїй дійсності
явлені як глобальні проблеми, тобто такі, що у наявних соціокультурних умовах їх не
можна «обійти», а тим більш розв‘язати остаточно. У своїй суті, це антропологічні
проблеми, тобто проблеми замкнені на людину - породжені людиною і які постають
перед людиною. Отже, параметри розгортання ситуації «виклику» та можливі його
наслідки залежать від соціокультурних характеристик людини. Що ж стосується
останніх, то вони не дані від природи, а у своїй основі формуються системою освіти
та виховання.
Починаючи з часів античності відносини соціуму і сфери освіти виявляють свій
взаємозалежний характер. З одного боку суспільство здійснювало «запит» на певні
антропні характеристики, а отже значною мірою визначало їх роль, змістовну
наповненість та форми функціонування освітніх структур, а останні, у свою чергу,
здійснювали «відгук» на означений запит. Проте як показує історія, до ХХ століття
цей «відгук» ніколи не був безпосереднім. Освітні структури, тою чи іншою мірою
(все залежало від історичних обставин), виявляли відносну автономність. Остання
виявляла себе перш за все на рівні діяльності магістрів та професорів (зміст і форми
їх навчання), а згодом і на рівні університетів. До ХІХ ст. усе це, значною мірою
носило стихійний характер, проте було запереченням того факту, що освітні
структури завжди були в авангарді соціокультурних процесів. Тобто, навчаючи та
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виховуючи людину, вони формували суб‘єктів означених процесів. Історично досить
чітко виявляє себе тенденція до зростання цієї ролі. Проте зростання демократизму
в функціонуванні соціальних структур спонукує владу збільшувати свою присутність
в освітянських процесах (форми і способи цієї присутності, то окрема розмова).
Отже, не зважаючи на те, що система освіти завжди була підсистемою системи
соціуму, вона виявляла свій вплив на тенденції соціокультурного поступу. Визначала
його смислову «заплідненість» та основні параметри.
Не вдаючись до масштабної історичної розвідки зазначимо, що починаючи з
часів античності освітні структури завжди були в авангарді соціокультурних
процесів. З позиції цієї відповідності співвідношення соціуму і освітніх структур
відбувалось і становлення так званого «класичного університету» В. Гумбольдта, де
визначальна роль освітньої структури була покладена свідомо.
Його ідея була значною мірою зумовлена наявними обставинам, в яких
знаходилась на той час Німеччина. Це був період відчутної потреби не лише
активізації національної самосвідомості, але й масштабного соціокультурного
відродження країни в цілому. Хаос та непевність відносин між чисельними
німецькими мікродержавами компенсувалась в духовній сфері тоталітарними
системами, що охоплювали усе суще. Прикладом такої системи стала філософська
система Г.В.Ф. Гегеля. Як зазначав Г.М. Волков «перш ніж Бісмарк залізною рукою
об‘єднав Німеччину під егідою Пруссії, повинна була з‘явитися «Філософія права»
Гегеля, де конституційна прусська монархія оголошувалась вищим втіленням
світового духа в його розвитку» [c. 25]. Як відомо, філософія Г.В.Ф. Гегеля була в той
час не лише домінуючою системою філософського знання, але й теоретикометодологічним підґрунтям освіти в німецьких університетах взагалі.
У своїй суті університет В. Гумбольдта був покликаний продукувати наративи
національного буття. І як свідчать реалії історії, своє завдання він виконав добре.
Отже, спостерігається певна відповідність між тими завданнями, що їх вирішує,
на певному історичному етапі, соціум і змістом та особливостями функціонування
наявної системи освіти. Звідси напрошується один банальний, але важкий для
сприйняття висновок: немає і не може бути єдино правильної (кращої-гіршої,
передової-відсталої) системи освіти. Може бути система освіти, яка відповідає, або не
відповідає завданням даного суспільства. Оскільки у своїй дійсності різні суспільства
вирішують різні соціокультурні завдання, то реально повинно існувати різноманіття
освітніх систем. Будь-які прагнення уніфікувати їх несуть загрозу втрати конкретним
суспільством свого соціокультурного обличчя та перетворення його на історичного
аутсайдера.
Усі розмови про освоєння передового світового чи європейського освітнього
досвіду, без врахування власного та соціокультурних завдань, що стоять перед
власним соціумом, це рудимент еволюціонізму і у своїй дійсності спрямована на
теоретичне обґрунтування відставання одних народів стосовно інших. За своєю
сутністю вона не відповідає інформаційному суспільству, яке не вибудовує свій
поступ лінеарно, а являє собою мережеву структуру. Тут не можна когось догнати чи
випередити, тут можна лише розбудувати щось нове, своє і вбудуватися в наявні
структури, освоюючи їх досвід та доповнюючи своїм.
Що стосується вітчизняної системи освіти, то за останні десятиліття років вона
пройшла складний і багато в чому суперечливий шлях, суть якого в організаційному
плані схематично можна означити як перехід від системності до безсистемності, а
змістовно як рух від настанови на всебічний розвиток особистості до культивування
технократичних стандартів функціональної грамотності. В першому випадку мається
на увазі той факт, що взаємозв‘язок між різними рівнями освіти (шкільною,
професійно-технічною та вищою) зруйновано, а нові освітянські законодавчі акти
швидше декларують, а ніж відкривають шляхи для його реалізації. Більше того ми
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не вельми усвідомлюємо, а відтак не докладаємо зусиль щоб вибудувати належні
взаємозв‘язки між сферою освіти та суспільством. Складається враження, що вони
існують кожна самі по собі, хоча розмов про взаємні потреби вдосталь. Як наслідок,
сфера освіти все більше вироджується в сферу послуг. Відповідно змінюються її
завдання та критерії оцінки функціонування. Показовим в цьому плані є підміна
педагогічної діяльності вузьким репетиторством. Педагогічна діяльність все більше
депедагогізується.
У наш час університет опинився в ар‘єргарді соціокультурних перетворень.
Тепер з інструменту продукування наративів національного буття, відповідно до
принципів постмодерну, він сам стає предметом не стільки соціальних домагань,
скільки домагань користі та безпосереднього зиску, що і визначає зміст та
спрямованість його трансформацій. Вища школа поступово втрачає елітарність та
все більше набуває масового характеру.
Тріада на якій ґрунтувався класичний університет: освіта, виховання
(культурність) та наукові дослідження зазнає ерозії. Як наслідок, культура і
освіченість відходять на другий план університетської діяльності, На перший план
виходять стають компетентності, а самі університети поступово трансформуються у
звичайні школи, хай і вищого рівня. Визначальним в оцінці роботи університету все
більше стає його відповідність бізнесовим структурам. В цьому напрямку
відбувається і реформування університетської освіти і у нас. Сучасна освіта та
культурність йдуть різними шляхами. Освіта усе більше тематизує оперування
інформаційними потоками і не претендує на продукування людини в багатстві та
цілісності культурного змісту, продукуючи функціонера, людину-функцію.
Функціональність і культурність – це дві сторони освітнього процесу, проте в
попередні епохи функціональність підпорядковувалась культурності, а от у наш час
усе стає навпаки.
Сучасні трансформації системи освіти можуть мати ефективний результат,
якщо до уваги будуть братися соціокультурні обставини трьох рівнів: загального,
особливого та одиничного. Що стосується обставин загального рівня, то чинниками
які її визначають є невизначеність та орієнтація на майбутнє. Під невизначеністю
розуміється не звичайний факт соціальної нестабільності, а принципова
невизначеність ключових параметрів соціокультурного середовища.
Просвітницький акцент на формуванні у студента певної суми знань, умінь та
навичок, виявляє свою невідповідність сучасній соціокультурній ситуації.
Невизначеність смислових параметрів останньої, зумовлює той факт, що ми не
знаємо достеменно ні яку суму знань, ні які уміння, ні які навички слід формувати у
підростаючого покоління. Єдине, що стає все більш очевидним – ерозія старої
культурної ситуації та невизначеність характеристик нової.
Усе це ставить перед освітою завдання готувати підростаюче покоління до
життя в ситуації коли усталені цінності та світоглядні орієнтири не завжди можуть
виконувати роль надійних життєвих дороговказів, коли відбувається становлення
нового способу буття людини у світі, коли здійснення людини буттям є водночас і
процесом продукування нової культурної ситуації, нових життєвих цінностей та
світоглядних орієнтирів.
Зважаючи на факт принципової невизначеності ключових параметрів
соціокультурного середовища в культурному ареалі, де характерною була і заочною
мірою залишається орієнтація на визначене, поява орієнтації на майбутнє
принципово міняє організацію способу колективного буття та індивідуального
існування людини в світі, а отже ставить перед системою освіти принципово інші
вимоги. Тематизується проблема творчості, а відповідно перед освітою постає
проблема готувати не функціонально підготовлену особу, а індивідуальність здатну
діяти в невизначених ситуаціях, тобто здатну діяти в ситуаціях, що вимагають
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творчих рішень. Творчість, як продукування того, чого ще не було, це завжди
орієнтація на нове. Останнє отримує визначеність завдяки своїй подієвості стосовно
минулого. Як зазначав М. Бердяєв, творчість це не переформатування матерії, чи
формування її за ідеальними формами, це екзистенційний акт людини як
особистості [1, с. 360].
В той же час, у всякому разі в європейському соціокультурному ареалі, повною
мірою заявили про себе дві освітні тенденції: перша може бути названа орієнтацією
на фундаменталізацію; її суть полягає в тому, що традиційна природничо-наукова
освіта набуває певного глобалізаційного відтінку, водночас зростає роль дисциплін
гуманітарного профілю, а далі може відбуватися швидка та ефективна спеціалізація
[4, с. 4]. Відображенням такої орієнтації може бути думка ректора Массачусетського
технологічного университету про те, що він буде вимагати від студентів
«систематичного вивчення мистецтв, соціальних і гуманітарних наук»».
«Професійний інженер живе та діє в суспільстві, і він повинен розуміти гуманітарні
та культурні цінності» [3, с. 20]. У такій точці зору немає нічого дивного, якщо
зважити на той факт, що так звані високі технології ґрунтуються на одному
головному ресурсі – людській індивідуальності, творчих здатностях людини, її
інтелекті, уяві тощо. А вони формуються не лише в процесі освоєння так званих
точних та природничих дисциплін (вони там взагалі мало формуються, а більше
використовуються), а завдяки масштабно поглибленому долученню до мистецтва та
різних сегментів гуманітаристики. Розуміння цього більш присутнє в соціальній
свідомості країн з розвиненою сферою високих технологій. У країнах, де цей сегмент
суспільного виробництва розвинений слабо, переважає, протилежна думка.
Друга зорієнтована на вузькопрофесійну підготовку, проте не зважаючи на
значну кількість прихильників, така позиція не є перспективною (щоправда все
залежить від того, що ми хочемо мати – функціонера чи людину) Справа в тому, що
широка, «фундаментальна» підготовка дозволяє досить швидко здійснювати
«виробничу» перепідготовку, в той час як вузькопрофільна освіта вимагає для
перепрофілювання значно більше часу.
Що ж стосується конкретики вітчизняних соціокультурних реалій, то перед
нашою країною стоїть не просто питання вибору фундаменталізації чи
функціоналізації освіти, а проблема вибору соціокультурної ролі, яку ми збираємося
відігравати в світовому соціокультурному поступі – бути «етнографічним
матеріалом» (М. Данилевський) для чиїхось цивілізаційних побудов, чи ставати
самочинним актором історичної драми. У цій ситуації саме класичний університет
відповідає вимогам часу.
Сучасний національно виховний ідеал – це високоморальний, креативний,
компетентний громадянин України, що сприймає долю країни як свою особисту та
усвідомлює відповідальність за Україну та її майбутнє, укорінений в культурних та
духовних традиціях народу України.
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МУДРІСТЬ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН
Микола Козловець (м. Житомир, Україна)
Однією з найважливіших засад відповідальної поведінки, прийняття
адекватних рішень, неруйнівної, прогностично обґрунтованої діяльності
(професійної, політичної тощо) в умовах стрімких змін, розгортання негативних
тенденцій розвитку сучасного світу є мудрість. Духовний капітал мудрої людини
особливо актуальним стає в переломні епохи, коли вичерпують себе усталені
принципи людської життєдіяльності. Переломні стадії в розвитку суспільства
небезпечні не стільки економічними, політичними, соціальними, екологічними
катаклізмами і катастрофами, скільки тими потрясіннями, які випробовує і
переживає духовна сфера життя, суспільна свідомість. За таких умов особливої ваги
набуває дослідження феномена мудрості як суспільства загалом, так й окремої
людини.
Мудрість (гр. – sophia, лат. – sapientia, інд. – prajna, давньо-перс. –mazda, кит. –
чже, евр. – hokma) – поняття, яке позначає найвище, цілісне, духовно-практичне
знання, орієнтоване на осягнення абсолютного смислу буття і яке досягається через
духовно-життєвий пошук істини суб'єктом знання. Більшість визначень мудрості, що
мають місце в етико-філософській традиції, зазначають в ній саме момент
найвищого знання в його ціннісному вираженні. В античності мудрість розглядалась
як одна з чотирьох фундаментальних чеснот (поряд з поміркованістю,
справедливістю і мужністю). За Г. Ляйбницом, мудрість є «знанням найвищого
блага», а за І. Кантом – «властивість волі узгоджуватися з найвищим благом як
кінцевою метою усіх речей». Російський письменник Л. Толстой визначав мудрість
як «знання вічних істин, що прикладаються до життя». Один із суттєвих вихідних
смислів мудрості пов'язувався з психічною трансформацією суб‘єкта знання на
шляху сходження (раціоналістичного, екстатичного та ін.) суб‘єктивного духа до
Абсолюту [7, с. 17-49].
В сучасних інтелектуальних практиках існують різні погляди на природу
мудрості. Досить поширеним є розуміння мудрості як експертної оцінки знань,
орієнтованої насамперед на практичний бік життя. Саме ця експертна система знань
дозволяє знаходити виважені судження і давати корисні поради із життєво
важливих питань [10; 12; 13]. За Б. Балтесом, мудрість пов‘язана, головним чином, із
розв‘язанням важливих і складних питань, зокрема, таких, що стосуються смислу
життя і життєвих проблем конкретних людей [13, с. 131-132]. Рівень знань, суджень і
порад, що відображений в мудрості, вельми високий, а знання ці – широкого
діапазону, глибокі й збалансовані. Мудрість поєднує в собі як розум, так і
добродійність, і спрямована не на особисту користь, а на користь інших людей і
людства загалом. Прикметною властивістю мудрості є те, що вона легко
розпізнається навіть тими людьми, які не досягли її рівня.
Згідно з методологічними принципами школи Л. Виготського – О. Леонтьєва –
О. Тихомирова мудрість розглядається як інтерсуб'єктивний феномен, котрий
«виникає як специфічне соціальне відношення в просторі міжособистісного
діалогічного спілкування і проявляється в ситуації взаємодії у відповідь на запит
інших суб‘єктів (у формі уміння дати пораду) або в процесі внутрішнього діалогу при
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зверненні до себе як до іншого (у формі прийняття рішень, здійснення вибору)» [8].
При цьому ґенеза мудрості визначається розвитком та інтеграцією смислових
утворень на всіх рівнях мисленнєвої діяльності – мотиваційному, цільовому,
операційному. Саме тому мудрість, на думку О. Леонтьєва, можна тлумачити як
інтегральну характеристику особистісного потенціалу [5, с. 92-106].
У загальнотеоретичному аспекті мудрість може розглядатися як некласичне
поняття, як духовна конструкція, продукт думок і світоглядів, що логічно
завершують мислення [6, с. 98]. Поняття «мудрість» пов'язується з певною
інтелектуальною, пізнавальною діяльністю, а в соціальному аспекті – з практичною
діяльністю пізнання істини як справедливості й поваги, «виведення знання», що
досягло в осмисленні й пізнанні найвищої сутності як «синкретичної форми в досвіді
особистості». Акти духовного досвіду, духовної любові і віри своєрідно складаються і
примножуються народами протягом століть, передаються в процесі виховання і
спадковості від покоління до покоління. При цьому істинність вважається
найважливішим критерієм наукового пізнання мудрості.
Намагаючись зрозуміти, що таке мудрість, слід насамперед уточнити, як вона
співвідноситься з поняттями «інтелект», «розум», «мислення», з одного боку, і
«мораль», «моральність», – з другого. На думку М. Епштейна, мудрість – це
здатність людини мислити та діяти відповідно до вищих цілей життя, піднімаючись
над обмеженістю часткових та плинних інтересів, у тому числі й власних.
Процесуально мудрість – це, на його думку, пошук серед багатьох точок зору
найкращої, поза можливістю ґрунтуватися на точному знанні [11]. Дослідник
акцентує увагу й на специфічному моральнісному аспекті мудрості: мудра людина
вміє знаходити найоптимальніший шлях від своїх найбільших здібностей та
можливостей до потреб інших людей. Вона знає міру, яка співвідносить унікальний
дар людини з унікальними потребами людства, і може піднятися над власними
плинними інтересами заради інтересів віддалених, інколи таких, які виходять за
межі індивідуального життя. Відтак мудрість слід розуміти не стільки як знання того,
що існує, а скільки як знання того, як існувати. Це здатність встановлювати
відношення, формулювати судження, аналізувати проблеми і використовувати
засвоєні стратегії для розв‘язання завдань.
Мудрість визначається як «розум розуму», тобто здатність розумно
використовувати власний інтелект. І, нарешті, мудрість – це цілісна властивість, бо
не можна бути мудрим в одному і не бути мудрим в іншому (на відміну від
можливості мати розвинений, скажімо, соціальний інтелект, і не дуже розвинений
академічний). Сьогодні, при інтенсивному спілкуванні з інтернетом, важливо
пам‘ятати, що мудрість – не сукупність знань (у такому випадку нинішній Google був
би першим мудрецем). Мудрість – це спосіб життя, життєва позиція; це свобода й
інші чесноти.
У процесуальному аспекті мудрість постає як мудра діяльність суб‘єкта та
описується на рівні певних психологічних властивостей особистості, які роблять
можливим здійснення відповідної діяльності. До таких властивостей відносять
когнітивну гнучкість, розвинену децентрацію, інтелектуальну толерантність,
здатність до емпатії, повагу до інших людей або взагалі живих істот тощо. В тих
випадках, коли мудрість, як діяльність, є усвідомленою та раціональною, існує у
розгорнуто-усвідомленому вигляді самоздійснення ментальної моделі, ми говоримо
про «свідому мудрість», тоді як при її існуванні у згорнутому вигляді – про
«інтуїтивну мудрість». Зазначені види мудрості можуть взаємопереходити одна в
одну.
Отже, мудрість як онтологічний феномен знаходить своє втілення у діяльності з
постановки і розв‘язання завдань (як життєвих, так і наукових, академічних тощо,
причому як власних, так і чужих – мається на увазі ситуація «мудрої поради») у
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найширшому з можливих контекстів. Вона працює за умови адекватної цьому
контексту ментальної моделі світу суб‘єкта, котра функціонує як інтелектуальний й
моральний інтерпретаційний фільтр, що використовує критерій екологічності
засобів (у широкому смислі слова). Як метакогнітивна характеристика суб‘єкта, що
створюється протягом його життєвого шляху і відображає результати
функціонування інтелекту в просторі у взаємозв‘язку з особистісними рисами,
мудрість спрямовує й оптимізує особистісний розвиток і сприяє життєвій успішності
людини, вона постає засадою гідного її життя. Мудрість не задається ззовні, а
вкорінена в розуміючому ставленні людини до самої себе і до навколишнього світу.
Як одна з властивостей розуму мудрість вирізняється здатністю доцільно
використовувати знання, враховуючи конкретну ситуацію, знаходити способи
вирішення проблем, спираючись на чужий і власний (життєвий і підсвідомий)
досвід. Вона характеризується моральною духовністю, залученням до вищих
життєвих, загальнолюдських цінностей, вивищенням над обмеженістю приватних і
перехідних інтересів. Вітчизняний науковець М. Тофтул пропонує розрізняти
життєву мудрість і філософську. На противагу життєвій мудрості, яка виявляється в
здатності приймати адекватні рішення в складних життєвих обставинах,
філософська мудрість виявляється в тому, що мудрець, виявляючи всі «за» і «проти»
(суперечливий характер) будь-якого, особливо відповідального рішення, дуже
виважено (мудро) ставитися до прийняття однозначного рішення з точним
передбаченням його віддалених та опосередкованих наслідків і загальної стратегії
власної самореалізації, що передбачає і застосування ефективних засобів їх
попередження [9, с. 433].
Мудрість – це найвищий рівень компетенції, тобто особливої здатності
розпізнавати подібні елементи між новими і попередньо розв‘язаними завданнями.
Останнє передбачає, що компонентна (мудра) людина має в своєму розпорядженні
великий набір розумових образів, кожний з яких фіксує сутність широкого діапазону
специфічних ситуацій і найефективніші дії, пов‘язані з ними. Джерелами мудрості є
як власний досвід індивіда, так і культура, зокрема, мова, котра формує певну
символічну систему, певні моделі світу. Кожний з нас протягом життя набуває
множинність моделей, які репрезентують колективну мудрість суспільства. Тому
суб'єктом мудрості може виступати як окремий індивід, так і суспільна система
(соціальна спільнота, етнос, професійна група, покоління людей, суспільство,
людство загалом). У такому контексті говорять про існування індивідуальної та
колективної мудрості з їх різноманітними видами і рівнями, котрі тісно взаємодіють
і здійснюють взаємний вплив. І лише після опанування зазначеними вище типами
мудрості можна говорити про мудрість індивіда [3, с. 68-99]. Компетентність і
мудрість, на думку Е. Голдберга, – це не тільки здатність проникати у суть речей, а й
розуміння того, яку саме дію необхідно здійснити, щоб змінити їх. Тому як мудрість,
так і компетенцію цінять за їх прескриптивні, прогностичні можливості.
Мудрість – це вища духовна потенція людини, синтетично всеохоплююча
форма думки мислення. Найпростіший мисленнєвий акт – міфотворчість. У міфі
думка на несвідомому рівні безпосередньо злита з вчинком. Це найзагальніша
форма думки, притаманна людині на всіх етапах її розвитку. Всі живуть у владі міфа.
Не того, так іншого. Не можна уникнути й другої всезагальної форми думки –
образу, який виникає на основі чуттєвих даних: людина бачить, чує. Згадує все те, що
їй доводилось слухати й бачити. Із чуттєвих даних за допомогою притаманних
інтелекту логічних категорій можуть виникати поняття. Наряду з аналітичною
функцією мислення вирішує й більш складне завдання створення діалектичних
понять, синтезуючих модель дійсності в її цілісності, суперечливих взаємозв‘язках. У
цьому контексті А. Гулига вбачає інтелектуальні практики як інтегральну форму
особистісної інтерпретації, що здійснюється на рівні індивідуальної ідентичності,
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згідно якої мудрість конструюється в духовному арсеналі морально-етичної
площини [4, с. 96].
Сьогодні багато говорять про проблему людини як основний напрямок
філософування, проте нерідко розуміють її як завдання винятково наукового аналізу
Homo sapiens. Але людина наділена душею, яку не розкладеш по полицях
дискурсивного (аналітичного) мислення. Розум вводить нас у сферу власне
філософії, але не заповнює її повністю: філософія не зводиться тільки до знання.
Філософія у буквальному розумінні – «любов до мудрості»; не помилимося,
ототожнивши філософію з мудрістю. Мудрість – це самокритика розуму, вічний рух
уперед. Для мудреця важливо не лише все правильно знати, а головне – вести себе
правильно. Всі форми думки мислення існують тут на рівних. Інколи міф може
виявитися глибшим і важливішим наукової теорії.
Як мисленнєва структура мудрість охоплює всі вищеназвані та переводить їх у
сферу практичної діяльності. Про співвідношення розуму і мудрості добре написав
М. Гоголь: «Розум не є вища в нас здібність. Його посада не більше, як поліцейська:
він може тільки привести в порядок і розставити по місцях все те, що у нас уже є.
Він сам не рухається вперед, поки не рушать у нас всі інші здібності, від яких вона
розумнішає… Розум є незрівнянно вища здібність… але і розум не дає повної
можливості людини прагнути вперед». Розум – це виявлення істини і спокою духу, а
спокій знесилює, ось чому обмежений і розум, ось чому «є вища ще здатність, ім'я
якій – мудрість» [2, с. 220].
Поняття мудрість і мудрець розглядаються у двох аспектах: божественному і
земному. Стара метафізика розглядала мудрість як атрибут Бога. Вважалося, що у
Бога множина атрибутів: безсмертя, вічність, всезагальність, абсолют,
нескінченність, єдине, любов, мудрість та інші, які розумом не виокремлюються. У
божественному розумінні мудрість ніколи не може бути досягнута людиною, як би
вона до неї не прагнула, оскільки перебуває поза межами земного людського життя.
Осягнути зміст мудрості як безпосереднього вираження Бога може лише
божественна істота. Для того, щоб стати мудрецем, людина має позбутися своєї
земної основи і набути божественного статусу. Однак це не означає, що інша (не
божественна істота) не в змозі увійти у дотик з мудрістю та набути її якостей і рис.
Істота, поєднуючись з мудрістю, здатна наповнитися змістом зовнішньої сторони
(форми) останньої рівно стільки, скільки дозволяє рівень її розвитку. Однак
внутрішній зміст істоти залишається поза її межами (оскільки він – зміст Бога) [1,
с. 105-112].
Незважаючи на те, що мудрість – атрибут Бога і перебуває поза межами
індивіда у вигляді об‘єкту (в цьому випадку святого Письма), вона виявляє себе в
людині як суб‘єктивне, таке, що зігріває її і подає надію в осягненні себе і володінні
собою. І хоча людина ніколи не зможе стати мудрецем, тим не менше вона причетна
до мудрості. Мудрість «навіщає» людину рівно настільки, наскільки вона може бути
причетна до неї. Слово «причетна» говорить про те, що людина володіє тільки
частиною мудрості, її якимось аспектом. Володіння цілісною мудрістю означає
перетворення людини в Бога, що робить безсенсовним розмежування людини і
мудрості.
Існує й протилежна думка, яка стверджує, що людина за допомогою своїх знань
і справ сама генерує мудрість. Ніякої мудрості поза людиною не існує. Людина сама
має всі можливості й здібності для того, щоб завдяки власним силам стати мудрецем.
Вона в процесі життєдіяльності іманентно розгортається так, що продукує та
накопичує знання, досвід і всі можливі способи практичної діяльності до тієї міри,
які переважній більшості її сучасників не під силу. За це таку людину і називають
мудрою. Мудрість як властивість людини може бути вироблена і набута людиною. Як
доказ звертаються до Платона, котрий уважав, що мудрості можна навчитися. І коли
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Платон вустами Сократа говорить про навчання мудрості, то під мудрістю
розуміється філософування, яке ґрунтується на основі знання, якому дійсно можна
навчитися. Сама ж мудрість, за Сократом, є прерогативою належністю Бога.
Як соціальний феномен мудрість знаходить своє втілення у діяльності щодо
постановки і розв‘язання завдань у найширшому з можливих контекстів. Вона
працює за умови адекватної цьому контексту ментальної моделі світу суб‘єкта, яка
відповідно функціонує як інтерпретаційний фільтр. Однак мудрість є також і
моральнісним фільтром для відбору засобів розв‘язання завдань, тобто фільтром,
який використовує критерій екологічності засобів. Як метакогнітивна
характеристика суб‘єкта, мудрість формується протягом його життєвого шляху і
відображає результати функціонування інтелекту у взаємозв'язку з особистісними
рисами. Мудрість спрямовує й оптимізує особистісний розвиток та сприяє життєвій
успішності людини [10].
В сучасну епоху досить складно говорити про мудрість як феноменологічну
якість людської життєдіяльності. Спостерігаючи за тим, як знищують люди
середовище свого проживання, створюють знаряддя самознищення, можна
засумніватися у збільшенні потенціалу загальнолюдської мудрості. Більше немає
людини «піднесеної», яка мучиться «вічними питаннями», багатомірність її буття
штучно виключена, на місце «таємниці життя» і творчості поставлені
функціональність і компетентність. Людина з відчуттям глобальних негативних
наслідків вступає в нову епоху соціальних зв‘язків, які характеризуються
феноменологічним підходом до мудрості як світоглядного переосмислення
універсалій життєвого світу [6, с. 245-254].
Смисложиттєві проблеми людського буття не можут бути вирішені
накопиченням багатства, економічним зростанням і посиленням технічної
могутності людини. Зміна мотиваційних орієнтацій суб‘єктів, проголошення
мудрості найважливішою якістю людської діяльності є необхідною умовою стратегії
виживання людства, передумовою мудрого самозбереження. Відповідно, необхідно
говорити про феноменологію мудрості як якісне переосмислення людської
діяльності, акцентуючи увагу на онтологічних вимірах самого буття людини.
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DIALOG MIĘDZYKULTUROWY – SZANSA ZGODNEGO ŻYCIA
Jacek Jan Pawlik (m. Olsztyn, Polska)
Świat staje się coraz bardziej zróżnicowany. Coraz trudniej wyobrazić sobie państwo
homogeniczne kulturowo, choć wydawałoby się, że globalizacji doprowadzi do szybkiej
uniformizacji. W dobie intensywnej wymiany towarów, przepływu kapitału ludzkiego,
intensyfikacji migracji ludności uciekającej przed prześladowaniami lub poszukującej
lepszego życia, przy ożywieniu samoświadomości mniejszości narodowych, kraje
upodabniają się coraz bardziej do siebie, nie stając się organizmami jednorodnymi, ale
swoistą mieszanką grup etnicznych i kulturowych. Wydaje się, że nie jest już możliwe
wznoszenie granic, by chronić historyczną tożsamość i zachować nietknięte cechy
kulturowe określonej nacji. Wielokulturowość stała się rzeczywistością, której nie można
ignorować, a z którą chcąc nie chcąc należy się zmierzyć.
Hasło «Europa Narodów» traci na znaczeniu w chwili, kiedy uświadomimy sobie
zróżnicowanie idei narodu, jej dziewiętnastowieczne początki i konsekwencje, które pod
wpływem podziałów i roszczeń doprowadziły do konfliktów zbrojnych. Nie dziwi więc, że w
dyskursie europejskim akcent przesunął się z narodu na kulturę. Tym samym, rezygnując z
Europy wielonarodowej pragnie się budować Europę wielokulturową. Cel trudny do
osiągnięcia i długofalowy. Po skalkulowaniu strat i korzyści dość szybko można zawrzeć
umowy i traktaty gospodarcze. Kultury jednak, nawet tej najmniejszej liczebnie, nie można
zapisać na straty, bo z tym wiąże się unicestwienie tożsamości określonej grupy ludzi.
Dlatego też jedyną drogą tworzenia harmonii kulturowej jest droga dialogu. Naglącą
potrzebę dialogu dostrzegł Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej, ogłaszając rok
2008 «Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego».
Aby ująć istotę dialogu międzykulturowego trzeba sprecyzować używane terminy.
Międzykulturowość jest pewną strategią i działaniem, które ma na celu zbudowanie
społeczeństwa wielokulturowego. Nie stawia sobie za cel uporządkowania relacji pomiędzy
różnymi kulturami lub cechami kulturowymi, ale zwraca się do ludzi żyjących w
wielokulturowym społeczeństwie, członków różnych kultur, by wyrazić i podkreślić istotną
dla kulturowych interakcji wzajemność, zarówno na poziomi osobistym, jak i społecznym.
Zamierzonym efektem nie jest ani asymilacja, ani gettoizacja kultur lub ludzi, ale
docenienie i zaakceptowanie podobieństw i różnic. Chodzi tu o coś więcej niż o zgodne
życie. Nie wystarczą codzienne spotkania, na przykład wspólny posiłek, słuchanie muzyki
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lub kultywowanie folkloru. Międzykulturowość prowadzi do interakcji ludzi świadomych
różnic, którzy podczas spotkania odsuwają na dalszy plan markery kultury.
W celu budowania wielokulturowości proponuje się taktykę dialogu. Na poziomie
czysto ludzkim dialog oznacza wymianę myśli mającą na celu poszukiwanie prawdy.
Zakłada on różnorodność poglądów, w przeciwnym razie nie ma podstawy do prowadzenia
dialogu. Zakłada również zręby czegoś wspólnego, punkt wyjścia, na którym można by
zainicjować komunikację. Ponadto zakłada pragnienie komunikowania. Bez wyraźnej chęci
obu stron rozpoczęcia dialogu, nie będzie mógł on zaistnieć. Wspólnym mianownikiem
dialogu jest człowieczeństwo. Dialog jest odkrywaniem siebie w spotkaniu z drugim
człowiekiem. Wymaga więc postawy otwarcia, która nastawiona jest na ubogacenie.
Prawdziwy dialog, pisze Tzvetan Todorov, polega na tym, że «nikt nie ma ostatniego słowa,
gdzie żaden z głosów nie sprowadza innego do statusu zwykłego przedmiotu i gdzie
zewnętrzność względem innego przynosi korzyści» [6, s. 274]. Idealny cel dialogu, który
polegałby na pełnej zgodności poglądów i praktyki życia, nigdy nie jest osiągany w pełni.
Stąd dialog należy rozumieć jako stan, który trwa, jako aktywność.
Słowo «dialog» określa sposób, w jaki pragnie się traktować przedstawiciela obcej
kultury. Międzykulturowość zaś wskazuje na pewną strategię, która ma prowadzić do
zgodnego życia w państwie. Niemniej, sposób podejścia i spodziewane efekty będą zależeć
od przyjętej koncepcji kultury. Tradycyjne pojęcie kultury zakłada, że kultura stanowi
pewną homogeniczną, statyczną całość. Jest pewnego rodzaju opakowaniem (cultural
baggage) wzorów zachowania, moralności i estetyki, które są specyficzne dla danej grupy
ludzkiej. Współczesna forma tej koncepcji pochodzi od Johanna Gottfrieda Herdera. Jego
pojęcie kultury zawiera zasadniczo trzy podstawowe cechy: podstawy etniczne, społeczna
homogeniczność i odgraniczenie z zewnątrz. Herder opisuje kultury jako kule lub
autonomiczne wyspy, które określone są przez terytorialne i językowe rozprzestrzenienie
danego ludu. W tej zamkniętej przestrzeni kultura powinna przenikać życie wszystkich
mieszkańców, określać ich zachowania i wartości [4].
Współczesne koncepcje kultury wskazują na jej dynamiczny charakter. Zgodnie z
nimi spójność kultury jest względna. Każdy system kulturowy jest prowizoryczny, nigdy
absolutnie homogeniczny. Kulturę rozumie się jako dynamiczną, a nie doskonale spójną
całość. Jej komponenty nigdy nie są całkowicie zintegrowane, ponieważ pochodzą z
różnych źródeł w czasie i przestrzeni. Inaczej mówiąc, istnieje w systemie zawsze pewne
«pole do popisu». Jest to przestrzeń, w której zawarta jest wolność jednostek i grup, i ta
właśnie wolność pozwala manipulowanie kulturą. A więc zamiast mówić o kulturze w
statycznych kategoriach «struktury» lepiej użyć pojęć «strukturyzacji», «destrukturyzacji»
i «restrukturyzacji», której podlega kultura, ponieważ uwzględniają one dynamikę
systemu. Kultura jest w rzeczywistości konstrukcją, która w każdym momencie tworzy się
w tym potrójnym ruchu. Podobna koncepcja kultury ma jednak swoje konsekwencje: nie
ma żadnych «naturalnych» granic między społeczeństwami albo między kulturami; każda
kultura jest wynikiem serii interakcji społecznych; kultury są wzajemnie zależne. Badać
jakąś kulturę znaczy rekonstruować i oceniać historię jej relacji z sąsiadującymi kulturami
[2, s. 208-210].
Obie koncepcje, które z grubsza można by nazwać esencjalistyczną i
konstruktywistyczną, mają istotny wpływ na rozumienie międzykulturowości. W
pierwszym przypadku dialog będzie prowadził do stworzenia w ramach państwowości
mozaiki kultur, które tolerują się wzajemnie. Może to prowadzić do utworzenia enklaw
kultur mniejszości. W ten sposób jednak popiera się konkurencję między kulturowymi
wspólnotami a przez to tendencję do separatyzmu. Tendencje te wyraża dyskurs «the new
right», «the new racism» czy «ethnic absolutism». Natomiast konstruktywistyczne
podejście do kultury wprowadza tendencje relatywizujące wartości. Jeśli kultura jest
wynikiem działania ludzkiego w określonym momencie historii, promowane przez nią
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wartości są względne, uzależnione od czasu i sytuacji. Problem więc dialogu
międzykulturowego sprowadza się przede wszystkim do kwestii etycznych.
Koryfeusze międzykulturowości proponują pewną specyficzną formę etyki, która
uwzględnia relatywizację normy. Zdaniem Martine Abdallah-Pretceille, wartości stanowią
warunek ukształtowania tożsamości, indywidualnej i zbiorowej. Istnieje jednak napięcie
między niepowtarzalnością sytuacji a uniwersalnością wartości. Odpowiedzialność
jednostki względem innego nie pochodzi wyłącznie z porządku prawnego, ale z etyki
różnorodności, która odnosi się do Innego uznając jego pełną wartość. Chodzi o Innego
jako innego, a nie o jego kulturę lub tożsamość. Etyka ta, to spotkanie Innego jako innego,
która opiera się na wymogu wolności drugiej osoby i poszanowaniu jej złożoności,
nieprzejrzystości, a czasem wewnętrznej sprzeczności. «Miejscem właściwym etyki
różnorodności jest relacja między podmiotami, a nie działanie względem Innego, nawet
jeśli byłoby ono wspaniałomyślne, sprawiedliwe i charytatywne. Każdy brak symetrii relacji
[…] pociąga za sobą stosunek władzy, powrót do przemocy, potencjalny lub rzeczywisty.
Chodzi o działanie razem a nie względem Innego» [1, s. 96].
Według Abdallah-Pretceille dla teoretyków międzykulturowości konieczne jest
zaadaptowanie etyki «zobiektywizowanej i racjonalnej», abstrahującej od norm i
moralności «regionalnych», których paradoks polega nie w definiowaniu norm, ale w
odmiennym lub nawet przeciwstawnym rozumieniu ich aplikacji. Tolerancja, uczciwość i
odwaga mogą mieć ekstremalnie różny wydźwięk w zależności od kultury. Proponowana
etyka międzykulturowa sytuuje człowieka w sercu akcji i poszukuje uniwersalnych
schematów myślowych.
Aby nakreślić zręby etyki różnorodności, Martine Abdallah-Pretceille powołuje się na
prace Georgesa Devereux. Ten francuski etnopsychiatra proponuje zastosowanie kanonów
psychiatrii do badań kulturowych. Jego zdaniem kryteria normalności są niezależne od
jakiejkolwiek kultury, a jednocześnie odpowiadają kryteriom kultury, która jest zjawiskiem
uniwersalnym. Dojrzałość emocjonalna, zmysł rzeczywistości, racjonalność i zdolność
sublimowania przyczyniają się do adaptacji jednostki do zdrowego społeczeństwa.
Jakakolwiek by nie była różnorodność kulturowa, fakt posiadania kultury stanowi
doświadczenie uniwersalne. Podobnie jak jednostki, kultury różnią się głównie sposobem,
w jaki składniki są uporządkowane [1, s. 70-71]. Zdaniem Devereux należy odróżnić
nabywanie kultury w ogólności jako proces humanizacji, od nabywania kultury
specyficznej (etnizacji). Uczące się mówić dziecko nabywa cech człowieczeństwa.
Natomiast staje się Indianinem z Prerii, kiedy uczy się konkretnego języka grupy etnicznej
Siuksów [3, s. 371; 5, s. 271]. Dialog międzykulturowy miałby abstrahować od elementów
kultury wynikającej z etnizacji, redukując je do domeny prywatnej, a eksponować aspekty
humanizujące, wspólne dla całej ludzkości. Stąd, na przykład, promuje się laickość jako
ważną wartość międzykulturowości, spychając religię do sfery prywatnej.
Nasza tożsamość kulturowa zmienia się wraz z wiekiem i pod wpływem zachodzących
na świecie wydarzeń. Niemniej, kultura narodowa pozostaje punktem wyjścia naszej
wrażliwości. A ponieważ nie ma kultury doskonałej, podobnie jak każda kultura musi być
prostowana, rektyfikowana i wzbogacana w kontaktach z obcością. Nie oznacza to jednak
rezygnowanie z podstawowych wartości, które jawią się jako trwałe, bezwzględne i
niezniszczalne. Dialog międzykulturowy powinien nam uświadomić, że poza trwałym
«jądrem» kulturowym tworzącym naszą tożsamość istnieje względna, nabyta przez stulecia
otoczka przyzwyczajeń i stereotypów, z której powinniśmy się wyzwolić. Jeśli zadanie to
uda się wykonać wszystkim partnerom dialogu, nawet jeśli w końcu uznamy różnicę nie do
przezwyciężenia, będziemy podchodzić do niej z szacunkiem, jako istotę danej kultury.
Tylko pełna autorefleksja i świadome zdystansowanie się do względnych zachowań i
wartości mogą stanowić receptę na zgodne życie w środowisku wielokulturowym.
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ЛЮДИНА В ЛАБІРИНТАХ КОМУНІКАЦІЇ МЕРЕЖЕВОГО СУСПІЛЬСТВА
Людмила Рижак (м. Львів, Україна)
Серйозним викликом культурі останньої чверті ХХ ст. стало конституювання
мережевого суспільства на противагу теоретично прогнозованому інформаційному
суспільству. Річ у тім, що філософське осмислення перспектив постіндустріального
суспільства в 70-80-х роках ХХ ст. започаткували Д. Бел, З. Бжезинський, Й. Масуда,
Дж. Нейсбіт, Е. Тофлер та ін. Запропоновані ними
теоретичні моделі
постіндустріального суспільства базувалися на визначальній ролі розвитку науки та
інформаційних технологій у життєдіяльності суспільства. На думку Й. Масуди,
соціальна організація суспільства буде вибудовуватися навколо університету як
центру виробництва і накопичення наукових знань. Симбіоз нової соціальної
організації та комп‘ютерних технологій визначатимуть пріоритетність освіти як
інтелектуального виробництва інформаційного суспільства [2, с. 36-37].
Ситуація докорінно змінилася з появою Інтернету. Почала формуватися нова
соціальна структура – мережева, зумовивши конституювання мережевого
суспільства. Як зазначав І. Пригожин, ніхто не планував мережевого суспільства,
воно прикметний випадок стихійного виникнення нових форм суспільства [4].
Мережеве суспільство набуває обрисів на всій планеті, хоча й різниться
конкретними виявами і має значні відмінності щодо свого впливу на життя людей,
залежно від історії, культури та інституцій. Щоправда, мережа – дуже стара форма
людської практики. Якщо раніше мережі були сегментом в цілому немережевого
світу, то сьогодні все, що не є мережами або ще не є мережами, утворюють
маргіналізовану частину світу, приречену стати мережевим [3, c. 70].
На початку ХХІ ст. мережі отримали нове життя, ставши інформаційними
мережами, що підживлюються Інтернетом. Їх функціонування надало
безпрецедентну можливість кожному користувачу комунікувати он-лайн із усім
світом в інтерактивному режимі. «Інтернет, зазначає М. Кастельс, є комунікаційним
посередником, який дозволяє насамперед спілкування багатьох у визначений час на
глобальному рівні. Як поширення друкованої продукції на Заході створило те, що
МакЛюен назвав «Галактикою Гутенберґа», так і ми зараз увійшли в новий світ
комунікації – Галактику Інтернету. Використання Інтернету як комунікаційної
системи та організаційної форми в останні роки другого тисячоліття поширюється
як вибух» [1, с 2]. Мережі перетворилися на організаційну форму, що пронизує всі
сфери суспільства. Таким чином, повсюдно всі види діяльності: економічна,
25

соціальна, політична та культурна структуруються навколо Інтернету та інших
комп‘ютерних мереж.
Дослідник Інтернет-мереж М. Кастельс стверджує, що мережева організаційна
форма людської діяльності спричиняє безпрецедентну комбінацію гнучкості та
виконання завдань, координованого прийняття рішень та децентралізованого
виконання, індивідуалізованої виразності та глобальної комунікації. Завдяки
Інтернет-технологіям мережеве суспільство утверджує нові цінності, а саме:
індивідуальну свободу та відкриту комунікацію [1, c. 2]. Вони презентують
переваги віртуально-мережевої комунікації. Передовсім, наголошує М. Кастельс,
віртуальна спільнота закладає підвалини самокерованої побудови мережі як
інструменту для організації, колективних дій та розуміння змісту [1, с. 53].
Інформаційні технології слугують самоорганізації в комунікативні спільноти,
надаючи широкі можливості для нелінійних зв‘язків у формі біфуркацій. Хоча
наслідки комунікаційних біфуркацій залежать від багатьох чинників. Зокрема,
свобода комунікації, яку дають віртуальні мережі, залежить від культури віртуальної
спільноти, соціальних цінностей і норм, яких вона дотримується, а отже свобода
комунікації може реалізуватися по-різному.
Більшість учасників віртуальної мережі користуються нею як одним із засобів
своєї соціальної маніфестації як особистості, своїх інтересів та уподобань. Для
багатьох людей свобода комунікації – це нічим не обмежений вхід/вихід із Інтернетмережі та можливість мігрувати по мережі, змінюючи он-лайн партнерів. Отже,
Інтернет-комунікації дають змогу реалізувати вибіркові моделі соціальних стосунків,
які не прив‘язані до певної територіальної спільноти та її проблем.
Інтернет – це мережа, що позбавлена організуючого центру, який би
контролював інформаційні потоки. Користувач стає залежним від організаційної
структури Інтернет-сторінки – гіпертексту, тобто посилань на інші сторінки без
будь-яких обмежень до нескінченності. Тим самим користувачу забезпечується
доступ до гігантських обсягів інформації при постійній зміні тем, їхнього змісту.
Інтернет дає змогу миттєво висловлюватися в соціальних мережах, але водночас не
потребує зосередженості над змістом думок. Саме тому критики Інтернету,
спираючись на ґрунтовні дослідження академічних учених, доводять, що поширення
Інтернету веде до соціальної ізоляції, до відмови до взаємодії віч-на-віч у реальних
обставинах. Натомість М. Кастельс переконаний, що Інтернет є продовженням
життя таким, яким воно є в усіх його параметрах і з усіма його модальностями.
Реальне життя визначає взаємодію он-лайн [1, с. 118].
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О ВЫЗОВАХ СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ В КОНТЕКСТЕ
КУЛЬТУРФИЛОСОФИИ ОСВАЛЬДА ШПЕНГЛЕРА
Татьяна Румянцева (г. Минск, Беларусь)
Еще в конце ХIХ-начале ХХ вв. в рамках той отрасли знания, которая получит
затем название культурфилософия, сложилось множество представлений, которые и
сегодня сохраняют определенный эвристический потенциал, помогая при описании
и понимании смысла событий наиновейшей истории. Cреди мыслителей, внесших
наиболее существенный вклад в познание социальной реальности и обоснование ее
специфики, ярко выделяется фигура автора знаменитого «Заката Европы» –
Освальда Арнольда Готтфрида Шпенглера. При этом взгляды этого мыслителя
значительно отличаются от ставших уже классическими разработок его не менее
знаменитых предшественников и современников. Здесь имеются в виду
представители Баденской школы неокантианства (В. Виндельбанд и Г. Риккерт), а
также В. Дильтей, Г. Зиммель, М. Вебер, А. Тойнби и др. Однако, несмотря на ряд
спорных, а порой и достаточно одиозных идей Шпенглера, многие из них, тем не
менее, оказались весьма созвучны тем событиям, которые человечество пережило в
конце минувшего столетия и продолжает переживать сегодня. В данном
выступлении и будет предпринята попытка выявить специфику подхода этого
мыслителя к анализу вызовов и угроз социальной реальности и показать, почему его
идеи по-прежнему располагаются в фокусе самых известных социальнополитических и культурфилософских концепций конца ХХ – начала ХХI в.
1. Особенно часто имя немецкого мыслителя упоминают сегодня в контексте
идеи о «смерти Запада» [1]. Многое из того, что происходит в современном мире и в
самом деле свидетельствует о правоте страшных пророчеств Шпенглера.
Неконтролируемое перемещение огромных масс мигрантов в связи с войнами и
вооруженными конфликтами, демографический взрыв
в странах Африки и
Ближнего Востока, нарастающая депопуляция населения развитых государств и
катастрофическое снижение там уровня рождаемости, переполненность
западноевропейских городов, убогость и пошлость повседневной жизни и тех
развлечений, которыми она сопровождается, стремительная смена стилей и мод в
искусстве – эти и многие другие события активно используются некоторыми
социологами и политологами для доказательства тезиса о кризисе западной
культуры и даже «смерти Запада», а также артикулируются как то, что можно
назвать вызовами и угрозами современности. В этом же контексте часто упоминают
и об угрожающей конфронтации евро-атлантического сообщества со странами
мусульманского Востока, которая, строго говоря, уже фактически стала реальностью,
ибо в течение последних десятилетий Восток изнутри самого Запада, заметим, не со
стороны, активно формирует там «политкультурное общество» вопреки всем
западным мультикультурным стратегиям «ассимиляции без интеграции».
Шпенглер писал: «Пройдет немного столетий и на Земле не останется ни одного
немца, англичанина, француза, как во времена Юстиниана не было ни одного
римлянина… Мы будем умирать старательно, сопровождая каждую стадию своего
разложения острым взором опытного врача». Причем для Шпенглера здесь
главным показателем «заката» была не так называемая «внешняя жизнь»; он вел
речь о «глубине», о «внутренней смерти», которая, по его представлениям, наступит
для европейцев «около 2000 г.» [3, с. 497].
Продолжающаяся этническая трансформация, национальное и расовое
преображение западного общества и т. п. привели к тому, что к концу ХХ в., впервые
за всю свою историю, США, например, перестали быть «плавильным тиглем господа
Бога». Чего стоит, к примеру, одна только цифра, муссируемая сегодня на страницах
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западных изданий, что уже к 2050 г. белые граждане составят менее 10 % населения
нашей планеты. Для западного мира события такого рода вполне однозначно
ассоциируется не иначе как со смертью Запада [2, с. 12].
2. Работы Шпенглера оказались особенно востребованы после событий 11
сентября 2001 г., а также в связи с широким распространением концепций о
«столкновении цивилизаций» (С. Хантингтон и др.), тесно связанных с
вышеотмеченными представлениями о смерти Запада. В рамках этих концепций
фундаментальные культурные различия полагаются как основной источник
межцивилизационных конфликтов и как основное противоречие и движущая сила
современных
трансформационных
процессов.
В
результате
возникает
необходимость уточнения смысла и значения самого понятия «цивилизация»,
которое, как известно, получило свое всестороннее развитие именно в философии
культуры Шпенглера, характеризовавшего ее как заключительную стадию в
развитии любой культуры – эпоху ее упадка, завершения и гибели. Понятие
«цивилизация» является одной из несущих конструкций всего учения Шпенглера,
ибо исследуемое им падение западного мира и «представляет собой проблему
цивилизации». Основным вопросом его «философии будущего», которая сама
является выражением чистой цивилизации, становится вопрос о том, что
представляет собой цивилизация, понимаемая как «логическое следствие,
завершение и исход культуры», как «мумия» по сравнению с «живым телом души»
культуры [3, с. 497].
В своем учении о цивилизации Шпенглер фактически предсказал и даже
подробно описал многие реальные процессы современного социального развития;
пророчески предвосхитил постановку целого ряда проблем, которые с
необходимостью встали на повестку дня в середине – конце ХХ в. Так, он
продемонстрировал появление в принципе нового типа людей – жителей больших
городов, лишенных традиций и растворяющихся в бесформенной человеческой
массе. Он предугадал и то, что целым народам и государствам в ХХ столетии судьба
уготовит предназначение стать провинциями, безнадежно сопротивляющимися духу
«мировых городов». При этом сам дух мирового города Шпенглер не без основания
усмотрел в космополитизме (читай сегодня: в глобализме) как его современном
выражении. На смену «благоговению к преданию и укладу» приходит «холодный
практический ум», «научная иррелигиозность» заменяет «прежние религии
сердца», а на смену народу приходит «масса». Обо всем этом было много написано в
философских бестселлерах конца ХХ – начала ХХI в., не в последнюю очередь, во
многом благодаря Шпенглеру.
Здесь же, пожалуй, даже не выделяя отдельным блоком, можно было бы
отметить и особую актуальность идей немецкого философа в контексте проблемы
диалога культур в условиях глобализации. Сам он не раз акцентировал те
сложности, которые возникают на пути понимания различными культурами друг
друга, писал об их уникальности и неповторимости, о том, что в каждой из культур
заключена своя неповторимая тайна. Характерной особенностью нашего времени и
стал четко обозначившийся, буквально по
Шпенглеру, «сбой в диалоге
цивилизаций». Многие страны не западного мира все больше перестают сегодня
мириться с безраздельным господством т. н. «золотого миллиарда», отвергая
европейские стандарты и ценности, а вместо пресловутого диалога вступают порой в
открытый конфликт со странами Запада. Более того, некоторые из них объявляют
ему настоящую террористическую войну.
3. Идея Шпенглера о грядущем крахе Европы, или Западного мира в целом,
фактически вытекает из его беспощадной критики идеи прогресса в формате
линейных представлений о развитии истории. И здесь мыслитель также оказался на
высоте, ибо сегодня идея необходимого и гарантированного прогресса оказалась
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оттеснена далеко на периферию в совокупности представлений о духовной жизни
общества. Этому во многом способствовали такие события ХХ в., как Первая
мировая война, октябрьский переворот в России 1917 г. с последующей за ним
практикой большевистского режима, национал- социализм и фашизм в Германии и
Италии, Вторая мировая война, а также экологический и многочисленные
экономические кризисы ХХ столетия, показавшие тщетность упований на
прогрессирующее совершенствование человека и его природы. Гораздо чаще можно
услышать, причем от самых авторитетных социальных экспертов современности,
рассуждения о кризисе общества, его чудовищной нравственной деградации и т. п.
Как бы там не было, но сегодня, в том числе во многом благодаря Шпенглеру,
человечество осознало если и не невозможность, то, по крайней мере,
неоднозначность прогресса, невозможность его какой бы то ни было автоматической
гарантированности, ибо те последствия, которые он несет человечеству,
оборачиваются чудовищными вызовами, которые возводят непреодолимые барьеры
на пути к будущему развитию человеческого общества. Отнюдь не идеализируя
учение Шпенглера и осознавая ряд присущих ему просчетов и заблуждений, следует
в то же время отметить важность обращения к его трудам с целью осмысления
многих новейших событий новейшей истории. Потому что именно этот мыслитель
первым зримо и выпукло продемонстрировал сложность и многомерность
всемирной истории, прозорливо предвосхитив многие вызовы и угрозы
современности.
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ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНОЇ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ: МАСОВІЗАЦІЯДЕМАСОВІЗАЦІЯ- НАДМАСОВІЗАЦІЯ
Ольга Сінькевич (м. Львів, Україна)
В дискусіях стосовно модусів сучасної культури незмінно присутній аналіз тієї
ролі, яка в культурній панорамі сучасності належить масовій культурі. Так, однин із
найзначніших сучасних діячів української культури, критик, літературознавець Іван
Дзюба вважає однією з найбільших загроз глобального масштабу небезпеку
культурної ентропії, анігіляції культури, яку несе масова культура [1].
Разом з тим, аналіз ґенези, структури, функцій масової культури демонструє її
нові й нові грані, а отже неможливо сформулювати «остаточну істину» в її оцінці.
Саме тому однією з актуальних проблем є дослідження тих трансформацій, які
переживає масова культура в сучасну добу і які відображені в концептах масифікація
– демасифікація – надмасифікація.
Масифікація – процес ґенези та розвитку елементів масового суспільства та
масової культури в контексті формування сучасної цивілізації. Вказаний процес має
два виміри, які визначають як масовізацію та омасовлення.
Масовізація – процес, початок якому поклала науково-технічна революція і
який зумовлений становленням індустріального суспільства. Головною метою цього
процесу є забезпечення технічного розвитку суспільства в його індустріальній фазі.
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Американський футуролог Е. Тоффлер визначив шість його параметрів:
концентрація засобів виробництва, робочої сили, наукових центрів; централізація –
створення моно-корпорацій, монополістів у торгівлі, глобальних університетів;
синхронізація – взаємодія всіх структур суспільства, укрупнення регіонів, часових
поясів; стандартизація; спеціалізація – підготовка вузьких, висококваліфікованих
спеціалістів; максимізація – намагання зменшити витрати і збільшити прибутки.
Включення великих мас людей в однотипні технологічні процеси, споживання
стандартизованих продуктів матеріального та духовного виробництва мало своїм
наслідком омасовлення – становлення масового суспільства, якому притаманні
однорідні стилі життя, типи мислення, стандартизовані процеси виробництва та
споживання, конформізм, панування стереотипів. Омасовлення призвело до
формування принципово нової соціальної спільності – маси, яка наділена
специфічними культурними властивостями. У своїй праці «Століття натовпів»
С. Московічі говорить про масифікацію як про наслідок роботи велетенського
штампувального верстату, який відливає уми в одноманітні, стандартні форми та
забезпечує кожній людській одиниці відповідність заданій моделі [2, с. 46].
Масова культура і масове суспільство можуть розглядатися як масовізуючі,
тобто, такі, що продукують масову людину як домінуючий соціальний тип [4, с. 88].
В усіх сферах діяльності – виробничій, споживацькій, комунікативній,
пізнавальній індивідам насаджуються уніфіковані потреби, відбувається вироблення
масовидних та втрата індивідуальних якостей. Наслідком цього стає формування
нетворчого, функціонального, орієнтованого на механічне виконання заданої ролі,
податливого на навіювання індивіда. Масифікація виявляється в духовній уніфікації
людини, наділенні її такими рисами як невгамовне прагнення споживати, творча
апатія, пасивна життєва позиція, «одновимірність» свідомості та почуттів. Саме про
таку людину писав Х. Ортега-і-Гассет у своїй праці «Бунт мас».
Однак з переходом суспільства на постіндустріальну стадію розвитку
намітились нові тенденції, які визначаються як процес демасифікації. Вважається,
що честь першого використання терміну «демасифікація» належить Е. Тоффлеру,
який у свої працях «Третя хвиля» (1980) «Революційне багатство» (2006) активно
використовує цю дефініцію. Згідно з уявленнями дослідника, в умовах «третьої
хвилі» – постіндустріальної цивілізації будуть вироблені прийнятні для
індивідуальностей форми соціального та культурного життя, звільнення від
однорідності особистості та культури, економічна, політична, екзистенційна
персонізація особистості. Демасифікація – це процес подолання однорідності,
уніфікованості свідомості та буття людей, суб‘єктивний та об‘єктивний рух до єдності
в різноманітності.
Разом з тим, висловлюється й думка про те, що демасовізація не є
визначальною тенденцією сучасного розвитку, що їй протистоїть значно
масштабніша тенденція надмасифікації. Зокрема, відома дослідниця масової
культури А.В. Костіна вважає, що передумовами для цієї тенденції є формування
глобального соціокультурного простору, розвиток всесвітніх комунікацій, уніфікація
інфраструктур. Тенденція до демасифікації більш глибоко виявляється в розвинених
постіндустріальних, інформаційних соціокультурних системах, у тих же, які
перебувають на індустріальній стадії розвитку, домінують чинники масовізації [3].
Надмасифікація, на думку деяких дослідників, є реакцією на демасифікацією і
знаходить вияв в уніфікації смислів, деперсоналізації індивідів, протидії посиленню
культурної різноманітності.
Отже, сама логіка розвитку масової культури призводить до усвідомлення
необхідності запровадження понять, які описували б сучасний стан її трансформації.
Такими поняттями стали поняття масифікація, демасифікація, надмасифікація. Як і
всякі поняття, вони є лише узагальненою проекцією для позначення цілого спектру
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явищ, які розгортаються в сучасній соціокультурній дійсності. Виявлення їхньої
природи є надзвичайно значущим завданням, вирішення якого сприяє створенню
евристичної моделі пізнання сучасних соціокультурних процесів.
Література
1.
2.
3.
4.

Дещо про культурологію в Україні [Електронний ресурс] – Режим
доступу : www.radiosvoboda.org/a/1505807.html
Московичи С. Век толп. Исторический трактат по психологии масс. –
М.: Центр психологии и психотерапии, 1998. – 480 с.
Костина А.В. О тенденциях развития культуры в информационном
обществе.[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
mosgu.ru/nauchnaya/publications/SCIENTIFICARTICLES/.../Kostina/
Чернов Г.Ю. Понятие массовизации: антропосоциокультурный подход
// Вестник Челябинского государственного университета. Серия
«Философия. Социология. Культурология». – 2012. – № 4 (258). – Вып.
23. – С. 85–88.

КУЛЬТУРНІ БАР‘ЄРИ НА ШЛЯХУ СОЦІАЛЬНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ
Зоя Скринник (м. Львів, Україна)
В Україні достатньо масовим є прагнення до універсального застосування
моделі соціально-економічної модернізації, яка успішно виконала свою роль у
країнах «першого ешелону капіталізму». А, отже, саме розвиток ринкової економіки,
заснованої на приватній власності, має призвести країни, що розвиваються, до
подолання відсталості й соціально-економічної модернізації за західним зразком.
Цей напрям реалізується і в соціально-економічних реформах і в Україні. Чому ж
прогнози щодо оздоровлення економіки через процес приватизації не
виправдалися? Чому не вдається створити ефективну «економіку розвитку» за
допомогою моделей розвинених європейських країн? Чи можна пояснити це лише
недостатністю затрачених зусиль, а чи хибним є сам принцип підходу до проблеми?
Численні на сьогодні дослідження, здійснені в рамках теорій інституціоналізму,
виявили, що хибною є сама собою пряма проекція історичного досвіду європейських
країн на ситуацію, що склалася у «третьому світі».
Щоб це зрозуміти, інституціоналізм застосував якісно іншу теоретичну основу,
ніж кейнсіанство та неокласицизм. Найбільший вплив на нього вчинили ідеї
М. Вебера, завдяки якому в схему економічного розвитку був введений широкий
спектр неекономічних змінних величин: культура і вся система цінностей. На нашу
думку, необхідний більш диференційований цивілізаційний підхід до стратегії
соціально-економічної модернізації кран різних ешелонів розвитку капіталізму. Цей
підхід має базуватися на врахуванні довготривалих історичних чинників
соціокультурного розвитку країни, результат якого конституйований як інституційна
матриця: «стійка, історично сформована система базових інститутів, які регулюють
взаємопов‘язане функціонування основних суспільних сфер – економічної,
політичної та ідеологічної» [1, c.26 – 29].
Головна ідея, на якій хочемо зосередити увагу: передумовами економічної
модернізації є вся система економічних інститутів, соціальних та політичних
відносин, «інституційна матриця». Тому в аналізі економічних проблем сучасної
України ми маємо критично підійти до культурної спадщини, національних
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традицій, і побачити, наскільки вони відповідають широко декларованій і
очікуваній в короткому часі меті радикальної економічної модернізації.
У публікаціях з проблем філософії економіки дуже часто використовують в
стосунку до сучасних українців концепт «людина економічна» – знову-таки як
самоочевидне твердження. Проте які серйозні дослідження дають нам для цього
підстави? Вважаємо, що питання: наскільки українська людина є «економічною» як
історично сформований національно-культурний тип – є відкритим і потребує
опрацювання. При цьому критеріями, яким відповідає зміст концепту «людина
економічна» ми вважаємо традиційні для «економіки» принципи: індивідуалізм,
раціоналізм, повна інформованість про стан справ на ринку.
Проблема ускладнюється тим, що історично-культурний досвід, який
формував сукупність форм поведінки індивідів на ринку, для українського населення
у значно більшій мірі неоднорідний, ніж це має місце в більшості країн.
«Вертикальна» стратифікація цього досвіду, зумовлена різним майновим станом,
доповнюється тут, і навіть відсувається на другий план, двома «горизонтальними»
чинниками. По-перше, це тривалі періоди перебування українських територій у
складі держав, принципово відмінних одна від одної своїм соціально-економічним
ладом – Російської імперії на Сході, Австро-Угорської імперії та Речі Посполитої на
Заході. По-друге (і це друге випливає з першого), колоніальне становище неминуче
пов‘язане з денаціоналізацією і звуженням поля національної ідентифікації, а
точніше – витісненням цього поля з міста, яке легше піддавалося чужорідним
впливам, у село, значно консервативніше само своєю суттю. Звідси – перевага
селянської верстви як носія етнічної ідентичності українців, яка суттєво
позначається на соціопсихічному складі і соціальній поведінці. Тому мусимо
виділити принаймні три моделі ставлення до проблем власності, ринкових відносин,
економічної поведінки в цілому. Ці моделі не слід сприймати як характеристику
жителів того чи іншого регіону, тим більше – як спробу підкреслити соціальнокультурну неоднорідність українського суспільства. Суть проблеми полягає не в
самій цій розділеності, а тому, що, попри різноманітність моделей економічної
ментальності, ці моделі в переважній своїй масі не несуть у собі достатніх
передумов для формування ринкового способу мислення та поведінки, що й
створює своєрідний соціально-психологічний бар‘єр на шляху економічної
модернізації.
На жаль, проблема не обмежується сферою економічних перетворень. Саме
ринковий устрій економіки свого часу був рушієм створення політичних систем,
заснованих на здатності людей домовлятися щодо кардинальних проблем свого
життя (так звана «деліберативна демократія»), на активності людей, пройнятих
духом громадянської єдності, солідарності й колективного захисту своїх інтересів.
Тому, на нашу думку, ті ж самі соціокультурні бар’єри, що гальмують економічну
модернізацію, є причиною нездатності українських громадян створити
ефективну систему політичних інститутів, роблять їх нездатними протистояти
навіть очевидним і безперечним порушенням норм правового соціального ладу,
яких ніколи не допустило би зріле громадянське суспільство.
Серед кола історичних умов, які протягом тривалого часу впливали на
формування економічної ментальності українців, можна виділити такі групи
чинників:
 вплив економічної моделі Російської імперії на сприйняття соціальноекономічної реальності населенням Наддніпрянської України – Сходу,
Півночі, Півдня;
 традиційний уклад українського життя – насамперед господарський уклад
українського села;
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вплив економічної моделі Австро-Угорської імперії та Речі Посполитої на
населення Західної України.
Для характеристики чинників першого типу може бути використаний досвід
аналізу російськими вченими російської економічної ментальності, узагальнений
Р. Нуреєвим [2]. Ось його головні тези:
1. В Росії до 1917 існувала – і, безперечно, поширювалася на українські землі –
потужна азійська традиція: нерозчленована єдність владних та власницьких
функцій, так званий інститут влади-власності, яка є основною
характеристикою східного деспотизму. Влада і панування в цій системі
засновані не на приватній власності, а на становищі в традиційній ієрархії. Не
існувало надійної гарантії приватної власності, не усвідомлювалася
відмінність між особистим майном і власністю держави. Головна суспільнокорисна функція, монополізована державою – захист від зовнішньої агресії.
Мілітаризація,
перетворюючи
власників
засобів
виробництва
та
бюрократичну військову машину в нерозчленоване ціле, перешкоджає
розвитку приватної власності та соціальної диференціації. Влада-власність
зумовлювала нерозчленованість економічних та політичних функцій,
нерозчленованість законодавчої та виконавчої влади, військової та цивільної,
релігійної та світської, адміністративної та судової. Головним є не розподіл
влад, а наближеність до центральної влади.
2. Характерною рисою була общинна економічна ментальність. Домінуючі
позиції православної етики з її абсолютизацією моральних цінностей
обертаються для економічної ментальності слабкістю трудової етики,
низькими рангами активно-досяжних цінностей, схильністю до смирення та
покірливості. У цій системі моральних орієнтирів успіх – це насамперед
наслідок «везіння». Це не результат тривалих власних зусиль, не наслідок
об‘єктивних процесів, а швидше похідна від особистих зв‘язків.
Накопичування і власність – скоріше негативні, а не позитивні якості. Свобода
– не незалежність і самостійність, а можливість робити що хочеться. Усе це
перешкоджало виділенню і формуванню незалежної особистості. Православ‘я
нормативно закріпило перерозподільчі звичаї селянської общини.
3. Коли до влади прийшли більшовики, y кінці 20-х років ХХ ст. почалося
надмірне, не засноване на реальному рівні усуспільнення виробництва,
одержавлення економіки. Директивне планування виявилося відродженням
на державному рівні натуральних форм ведення господарства при обмеженні
та деформації товарно-грошових відносин. Влада-власність в радянській
системі не була ліквідована, навпаки: заперечення приватної власності та
абсолютизація колективістського початку дали їй нове ідеологічне
обґрунтування. Склалися абсолютне домінування державного сектора,
гіперцентралізм, монополізація влади бюрократичним апаратом. Відбулося
зрощування законодавчої та виконавчої, воєнної та цивільної влади,
адміністративної та судової, злиття партійного та державного апарату. В СРСР
відбулося відтворення пірамідально-сегментарної структури влади-власності.
4. Наприкінці ХХ ст. Росія опинилася у третьому ешелоні розвитку капіталізму,
поруч з країнами «третього світу». В епоху Горбачова бюрократія на тлі
ослаблення центральної влади реалізує своє прагнення додати власність до
влади. Для «простих громадян», для яких поле індивідуальної свободи лежить
насамперед у соцільно-економічній, а не в політичній і правовій сферах,
звуження економічних свобод мало значно більшу значущість, ніж
розширення свобод соціальних та політичних. Нові права виявилися
незапотребуваними, виникло розчарування ними унаслідок нерозуміння їх
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природи, навіть відчуження від них широких мас, особливо в депресивних
регіонах.
Таким чином: у національно-культурному досвіді українського народу як спадщина
Російської імперії протягом багатьох століть були закладені такі стереотипи:
 нерозчленована єдність владних та власницьких функцій (влада-власність),
відсутнє усвідомлення відмінності між особистим майном і власністю
держави;
 відсутність гарантії приватної власності і поваги до неї;
 нерозчленованість законодавчої та виконавчої влади, військової та цивільної,
релігійної та світської, адміністративної та судової;
 державний
патерналізм та клієнталізм громадян, засновані
на
редистрибутивній економіці, домінування особистих зв’язків у ділових
стосунках;
 общинна свідомість, колективізм, схильність до смиріння та покірливості, які
перешкоджають виділенню і формуванню незалежної особистості;
 слабкість, трудової етики, низькі ранги активно-досяжних цінностей у
системі ціннісних орієнтацій, віра в швидке «чудесне» збагачення, не
забезпечене власними зусиллями;
 незапотребуваність свободи як незалежності, самодостатності й
відповідальності;
 традиціоналізм, недовіра до реформ;
 мобілізаційна свідомість народу, перманентно націленого на захист від
зовнішньої агресії.
Інтеріорізації українським населенням цих стереотипів, сформованих
економічним та політичним укладом Російської імперії, а пізніше СРСР, сприяв
спосіб самоідентифікації цієї верстви як підданих імперії, а в подальшому –
громадян Радянського Союзу.
Не тяжко помітити, що це саме ті риси ментальності сучасних українців, які
стали реальною перешкодою на шляху економічних та політичних реформ. Проте,
замість відповідальної реакції на них реформаторських політичних сил, ці проблеми
стають об‘єктом маніпуляцій для реалізації інтересів, далеких від цілей соціальноекономічної модернізації.
Для характеристики другої групи чинників, а саме традиційних національних
соціокультурних стереотипів у сфері економічної ментальності, ми звертаємося
до праць П. Куліша [3], Д. Донцова [4], О. Кульчицького [5], Г. Грабовича [6].
Основні тези, що характеризують особливості історичного досвіду, який сформував
економічну ментальність цього типу:
1. Геополітична «межовість» України «на краю» Сходу Європи і Заходу Азії та
на шляху «із варяг у греки», становище нічим не захищеного, а водночас
надзвичайно багатого простору, який періодично опинявся під владою
завойовницького Сходу чи Заходу. Звідси походить екзистенціальна життєва
ситуація української людини – це ситуація перебування людини на «межі
можливості існування», на межі боротьби, випадковості, страждання, загрози
смерті. Така життєва ситуація спричинила дві протилежні площини буття, які
Д. Донцов виводить з «різниці ментальності … двох рас, каст, внутрі одної і тої
самої нації»:
 козаччина – «vita heroika», «vita maxima» – модель соціальної поведінки
верстви «формотворчої», тобто здатної до духовного панування, (типи
«понтійця», «медитеріанця», «нордійця»);
 своєрідний анабіотичний стан прихованого життя – «vita minima» – «остійці»,
верства, яка, замість напружуватися, щоб жити – живе, щоб не напружуватися.
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Перший з цих двох станів, безперечно, позначений пасіонарністю, проте ця
пасіонарність дуже незначною мірою стосується, власне, поведінки економічної –
хоча, на думку Донцова, верства «великих формотворців», створивши «сильну
доцентрову владу», свого часу забезпечувала найбільш продуктивні періоди
української історії, починаючи від часів Київської Русі. Трагедія ж України полягає в
тому, що ця верства протягом століть цілеспрямовано й успішно винищувалася,
зрештою, поступившись місцем на історичній арені українського життя «підрядному
класові» хліборобів та гречкосіїв-«остійців».
2. Особливе переважання в цій групі селянської верстви як носія етнічної
ідентичності зумовило максимально можливу віддаленість від системи владивласності, натомість близькість до землі (Terra Magna – Добра Матір), до
природи – залежність від природи значно більша, ніж залежність від іншої
людини.
Коли російська ментальність, як уже сказано, сформована за своєю суттю як
общинна, то українська мала інші організаційно-господарські передумови –
хутірський спосіб ведення господарства. За таких умов слабко виражені ті ознаки,
що виникають у процесі розподілу праці, під час конкуренції чи суспільної
солідарності. Обмежений обсяг взаємодії у межах селянської верстви, за широкої
самодостатності господарств, не сприяє утворенню різнородних суспільних типів та
взаємодії у громадянських масштабах, не створює умов для громадянської
солідарності. Натомість селянський побут активно сприяє особистим контактам
за клановими принципами «свій-чужий», кумівства, заганяє життя у сферу
інтимності, в родину чи коло приятелів, не дозволяє йому розгорнутися на
публічній арені.
3. Периферійний характер української культури, яка належить до сфери
окцидентальної (західної) культури, але в цій сфері відзначається певною
дистанцією, має перехідний характер, сполучаючи «своє» з «чужим».
Культурна периферійність спричинила ослаблення і запізнення у сприйманні
трьох хвиль ідей окцидентальної духовності, якими є
 католицизм, який утвердив у європейській ментальності римський принцип
«ордо», вносячи в соціальну організацію та міжлюдські стосунки внутрішню
дисципліну.
 Ренесанс з його піднесенням гуманізму та особистої свободи та
протестантизм, який сформував засади «капіталістичного духу»: найвище
завдання морального життя людини – виконання обов‘язку в рамках світської
професії, раціональна життєва поведінка, заснована на «активному
самовладанні».
 Просвітництво, яке утвердило в організації соціального життя принципи
суспільного договору, «розумного егоїзму» і сформувало стиль мислення,
заснований на системі чітко визначених абстрактних понять, раціональних
та активних настановах людського життя.
Ослаблення цих впливів, спричинене відомими історичними факторами,
призвело до того, що в національній ментальності українців не були до кінця
подолані такі риси, як органічність, конкретність мислення, втеча від визначеної,
чітко окресленої позиції, безтенденційність, перевага афектів і настроїв над
раціональним світосприйняттям. Такі люди терпляче сприймають чужі готові
форми,
тому
легко
піддаються
стороннім
впливам.
Вони
легко
«переорієнтовуються», готові «служити кожній силі» (Д. Донцов). О. Кульчицький
узагальнює ці риси в понятті «кордоцентричний персоналізм»: націленість особи не
на експансію у навколишню дійсність, а у власний внутрішній світ.
4. Переважання типу людської особистості, специфіку якого О. Кульчицький
характеризує як «слабкість персональної надбудови». Для такої особистості
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характерна відносна слабкість волі, спричинена геопсихічним впливом природного
середовища («ідилічно-елегійна людина»). Її інтереси – матеріальні та приземлені,
за словами Д. Донцова, «остієць» «любить запевнений сталий заробіток», «жадний
на гроші, працьовитий і діяльний, коли сподівається заробітку, інакше лінюх, для
ідеї працювати не любить». Життєві цілі обмежені власними інтересами,
досягненням особистого й родинного добробуту. «Любить затишність власного кута,
легко замиловується дріб‘язками. Коли він «народний діяч» – то організатор хорів і
різних святочних імпрез. Коли сперечається – лається». У стосунках з суспільством
насамперед його цікавить державна допомога, звідси «любов до державних посад,
пенсій, до соціалізму з бюрократією».
5. Комплекс національної меншовартості, спричинений неспроможністю подолати
соціальні проблеми, викликані геополітичними та історичними обставинами життя
народу – як через брак власних сил, так і через надто значні труднощі. З цим
комплексом пов‘язані дві актуальні моделі компенсації: з одного боку, це надмірне
уявлення про власну національну винятковість та велич та «етично-ідилічне
мрійництво» (О. Кульчицький), з другого – педалювання теми національного
страдництва, яке виливається в сприйнятті буття країни крізь призму національних
поразок та кривд.
Ментальність західних українців відрізняється тим, що їх соціальна поведінка
історично формувалася за умов Австро-Угорської імперії та Речі Посполитої, значно
ближчих за економічними та політичними моделями до Західної Європи, хоча на ці
первісні стереотипи нашарувався досвід і ідеологічний вплив радянського періоду.
Тому в ментальності жителів Західної України відчутно виразніше виявляються
риси:
 Більший ступінь готовності до ринкової активності на базі приватної
власності й особистої ініціативи.
 Вищий ступінь значущості та запотребуваності економічних, соціальних
та політичних свобод.
 Вищий ступінь соціальної солідарності та готовності до масових дій у
вирішенні соціально значущих проблем.
 Значно чіткіше виражена національно-культурна ідентичність.
 Більш виразно сформоване персонально-особистісне ядро поведінки.
 Соціально-психологічна мобільність і адаптивність, що межує з
пристосуванством
 Вищі ранги активно-досяжних цінностей у системі ціннісних орієнтацій,
готовність до забезпечення успіху власними зусиллями.
У світлі розглянутих типів ментальності набирає гостроти проблема
адекватності здійснюваних у країні реформ українським реаліям. Однією з
ідеологічних передумов цих реформ є переконання, що закони ринкового
господарства скрізь діють однаково і можуть бути успішно застосовані на будь-якому
національному ґрунті. При цьому взагалі не є предметом дослідження той
реальний факт, що культурні стереотипи у нас не сприяли, а скоріше гальмували
ринкові реформи. Якщо так, труднощі соціально-економічної модернізації на
найближчі десятиліття можуть стати для нас не тимчасовою перешкодою, а
історичною драмою, на зразок тієї, про яку говорить Мюрдаль у праці «Азійська
драма. Дослідження бідності народів» [7]: для багатьох країн «пізнього розвитку»
характерні нездатність провести докорінні реформи, брак досвіду захисту масами
своїх інтересів через демократичні процедури, фактична відстороненість громадян
від процесів, що відбуваються в країні.
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Секція 1. Культура в добу глобальних викликів та
відповідей
ПРАВО ЯК ДУХОВНИЙ І СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН
Марія Альчук (м. Львів, Україна)
У дев‘яностих роках ХХ століття, з проголошенням незалежності української
держави, запроваджуються навчальні курси з філософії права у вищих навчальних
закладах. У радянський період філософія права не викладалась, бо вважалась
буржуазною наукою, а свобода, справедливість, рівність і права людини уже
досягнутими. М.Альчук, В. Бабкін, А. Баумейстер, В. Бачинін, В. Бігун, О. Бандура,
М. Братасюк, О. Грищук, Д. Гудима, М. Дамірлі, Л. Депенчук, К. Жоль,
А. Козловський, М. Костицький, В. Кузнєцов, Ю. Лобода, С. Максимов, Л. Петрова,
П. Рабінович, С. Сливка, В. Шкода досліджують історію філософсько-правової думки
в Україні, філософсько-правову методологію, онтологію права, гносеологію права,
аксіологію права, філософію прав людини. Вагомість досліджуваної проблематики
підсилюється якраз тим, що даний період характеризується становленням
європейського розуміння права, відкритістю і гостротою дискусій, як у контексті
теоретичного змісту, так і в соціально-практичній спрямованості. Філософи права
практично і дискурсивно висвітлюють та аналізують феномен права, правову
систему в історико-етнічній традиції українського народу.
Значущими для сьогодення є дослідження українських науковців у другій
половині ХІХ століття, зокрема М. Василенка, Б. Кістяківського, Ф. Тарановського,
М. Палієнка, Є. Спекторського, А. Фатєєва, К. Яроша, які викладали і досліджували
історію та проблеми філософії права, сміливо висуваючи власні гіпотези та
аргументи щодо їх трактування. Потрібно виокремити вчення Б. Кістяківського,
який відводить праву найважливішу роль у суспільстві серед інших формальних
культурних цінностей. Правова ідея, або ідея належного, поступово отримує
перевагу над існуючим фактично. За цією теорією конституційна держава є
творінням права. Вона поступово переймається правом і перетворюється на чисто
правове явище, тобто правову державу. Щодо історії правової держави, то вперше
ідея підпорядкування держави праву і її обгрунтування виникла у представників
Баденської філософської школи (Г. Рікерт). Так, право як «витвір людського духу»
відноситься до культурних надбань. Важливим напрямом для дослідження права, як
зазначав Б. Кістяківський, є зв‘язок між правом та іншими культурними цінностями.
Право розкривається ним як частина духовної культури.
Актуальними є дослідження історії прав громад, самоврядних традицій в
Україні, становлення громадянського суспільства. Нашому суспільству належить
нині здійснити очищення свідомості від тоталітарних стереотипів, повернути
поняттю «право» його адекватний зміст, сформувати у кожного громадянина
потребу бути людиною з почуттям власної гідності, правосвідомою. Треба зазначити,
що правова держава є вищою формою державного буття, тією організацією, яка
відповідає культурній спільноті та культурній особі. Така держава захищає особу, її
недоторканність і свободу, тому є культурним благом.
Підкреслимо, що становлення правової держави може гарантувати й
забезпечувати лише саме громадянське суспільство. Важливо також, що
громадянське суспільство є гарантією відповідальності державної влади
(законодавчої, виконавчої, судової) перед народом. Така держава може стати справді
правовою, а не просто законозабезпеченою. Громадянське суспільство допомагає
усунути авторитаризм і свавілля влади та досягти реальної демократизації
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суспільства. Держава і спільнота є стійкою основою права та джерелом духовності.
Тобто, в праві можна віднайти елементи суспільства і держави, які можуть
породжувати елементи правової культури. Право є сутнісним елементом у
формуванні духовності та правової культури і правосвідомості особи.
Громадянське суспільство й право взаємозвязані і взаємозумовлені та не
існують одне без одного. Право є об‘єктивною умовою та гарантією існування
громадянського суспільства. Завдяки праву громадянське суспільство має бути
відповідальним за все суспільство загалом. Важливим у цьому контексті є створення
в Україні інститутів громадянського суспільства, відкритість політики, формування
правосвідомості та правової культури політиків і всіх громадян. Особлива роль
належить і теоретичній думці, що за допомогою філософсько-правового дискурсу
формує наукову концепцію прав людини, яка може бути визначена як гуманістична.

МЕТАКУЛЬТУРЫ Ў ГЛАБАЛІЗАВАНЫМ СВЕЦЕ: ПРАГНОЗЫ ДАНІІЛА
АНДРЭЕВА
Уладзімір Аляксандраў (г. Мінск, Беларусь)
Паэт і мысляр Данііл Андрэеў застаецца адной з самых загадкавых постацяў ХХ
стагоддзя. Арыштаваны ў разгар сталінскіх рэпрэсій і асуджаны на 25 гадоў
зняволення, ѐн не перапыніў сваю творчасць нават у турме. Галоўны яго твор –
«Ружа свету» - прысвечаны асэнсаванню гісторыі чалавецтва з містычнага пункту
гледжання. Менавіта таму ѐн дагэтуль прыцягвае адных і адпалохвае іншых. Але
нават крытыкі не могуць адмаўляць беспрэцэдэнтную дакладнасць многіх прагнозаў
Д. Андрэева. Зробленыя ў паэтычнай, публіцыстычнай і рэлігійна-прафетычнай
формах, яны ахопліваюць найважнейшыя падзеі, працэсы і тэндэнцыі, у тым ліку
рубяжа ХХ-ХХІ стагоддзяў. Сярод іх: наступленне эры глабалізацыі; параза
Савецкага Саюза ў «халоднай вайне» з Захадам; распад як сацыялістычнага лагеру,
гэтак і самога СССР; утварэнне канфедэратыўнай структуры ў межах аб‘яднанай
Еўропы.
Якім чынам Д. Андрэеву ўдалося ў 50-е гады ўбачыць і апісаць тое, што для
абсалютнай большасці выглядала непраўдападобным, што адсутнічала нават у
самых смелых футуралагічных творах не толькі публіцыстычнага ці філасофскага,
але і мастацкага характару? Сам Д. Андрэеў сцвярджаў, што ключом для ягоных
твораў, у тым ліку паэтычных, стала «метагісторыя». Апошнюю ѐн разумеў у двух
значэннях: па-першае, як «сукупнасць працэсаў, што адбываюцца у тых слаях
іншабыцця, якія, будучы паглыбленыя ў іншыя плыні часу і ў іншыя віды прасторы,
прасвечваюць зрэдчас скрозь працэс, які ўспрымаецца намі як гісторыя» [1, с. 31] і,
па-другое, «як вучэнне пра гэтыя працэсы іншабыцця» [1, с. 31]. Далей Д. Андрэеў як
містык і візіянер максімальна дакладна апісвае, што і як ѐн убычыў і зразумеў.
Для мэтаў нашага агляду важным з‘яўляецца яго дыялектычны погляд на
суадносіны працэсаў глабалізацыі і метакультурнага станаўлення. Мысляр
прадбачыў і непазбежнасць, і неабходнасць глабалізацыі, перш за ўсѐ ў навуковым,
тэхналагічным, інфармацыйным, палітычным і прававым абшарах. Але пры гэтым
ѐн сцвярджаў каштоўнасць культурнай разнастайнасці і самабытнасці этнічных,
рэлігійных і іншых супольнасцяў. Ядром такой разнастайнасці выступаюць, паводле
Д. Андрэева, метакультуры. Пад імі ѐн разумее буйныя цывілізацыйныя ўтварэнні (і
ўсяго пералічвае іх 34, апісваючы з рознай ступеняй падрабязнасці). Часткова гэта
карціна супадае з канцэпцыямі прыхільнікаў тэорыі лакальных цывілізацый:
М. Данілеўскага, О. Шпенглера, А. Тойнбі. Але хапае і істотных адрозненняў.
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Па-першае, метакультуры ў андрэеўскім містычным разуменні ўключаюць не
толькі тых людзей, якія жывуць на пэўнай цывілізацыйнай прасторы «тут і цяпер»,
але і тых, хто працягвае сваѐ жыццѐ і творчасць у іншым, пасмяротным быцці,
належачы менавіта да пэўнай метакультуры. Так, паводле Д. Андрэева ў стане
росквіту ў вышэйшых за наш слаях Зямлі зараз знаходзяцца якраз тыя
метакультуры, якія ў нашым слаі ўжо завяршылі сваѐ існаванне: напрыклад,
Старажытнагрэчаская, Егіпецкая, Вавілонская і некаторыя іншыя.
Па-другое, да метакультуры належаць не толькі людзі (уключаючы памерлых ці
нават яшчэ не народжаных тут), але і мноства істотаў іншай прыроды. Спіс іх у
аўтарскай міфалагічнай карціне свету вельмі шырокі і разнастайны, але тут важна,
што ўсе сілы ѐн падзяляе ў першую чаргу на светлыя і цѐмныя, боскія і дэманічныя.
Праўда, некаторыя з апошніх на працягу гісторыі і метагісторыі могуць часткова
адыгрываць праведынцыяльную місію, так бы мовіць, быць меншым з ліхаў.
Напрыклад, так званыя «дэманы вялікадзяржаўнасці» (у тэрміналогіі аўтара –
уіцраоры) на пэўных этапах станаўлення метакультур выступаюць абаронцамі іх
матэрыяльнага (фізічнага і трансфізічнага) існавання. У той жа час пры
тэрытарыяльнай экспаснсіі іх дзейнасць кіруема цѐмным, дэманічным ядром іх
існасці.
Але ў стратэгічным, далѐкасяжным плане Д. Андрэеў прагназуе такі этап
гістарычнага развіцця, калі аб‘яднанне светлых сілаў розных метакультур (перш за
ўсѐ іх правадыроў – так званых дэміюргаў народаў і саборных душ) прывядзе да
негвалтоўнага аб‘яднання народаў на недзяржаўным падмурку. Гэты утапічны пасыл
у ягонай канцэпцыі часта падвяргаецца найбольш рэзкай і, у цэлым, справядлівай
крытыцы. Сапраўды: не адно пакаленне утапістаў марыла пра такі грамадскі лад,
калі стасункі паміж людзьмі (унутры супольнасцяў і звонку) не будуць
апасродкаваны дзяржавай як палітычным інстытутам. Але ўсе спробы рэалізаваць
такі ідэал альбо ажыццяўляліся на невялікіх тэрыторыях (кібуцы, камуны), альбо
прыводзілі да адваротных жадаемым вынікаў – да паглыблення аўтарытарных
тэндэнцыяў ці нават да ўсталявання замест царства свабоды, роўнасці і братэрства
жорсткіх дыктатур і дэспатый (камуністычныя рэжымы ХХ ст. і да т. п.). Ды і сам
Д. Андрэеў, стаўшы ахвярай сталінскага рэжыму, гэта цудоўна разумеў: «у адзінай
агульначалавечай дзяржаве прадчуваецца пастка, адкуль адзінае выйсце будзе да
абсалютнага адзінаўладдзя, да царства «князя свету гэтага»» [1, с. 9].
Трэба прызнаць, што выйсця з гэтай супярэчнасці Д. Андрэеў гэтак і не
знайшоў. Менавіта таму ягоная «Ружа свету» уяўляе сабой парадаксальнае
спалучэнне крайняй утопіі з крайняй антыутопіяй. З аднаго боку, мы бачым
наіўныя мары пра агульначалавечае братэрства, пра ператварэнне планеты ў сад (ѐн
быў адным з прадвеснікаў экалагічнага руху), пра этычны кантроль над палітычнай
дзейнасцю, пра росквіт культур і рэлігій у раўнапраўным суквецці. З іншага,
непараўнальныя ў сваіх змрочных фарбах апакаліптычныя прароцтвы пра ядзерную
вайну ці пра прышэсце і ўладаранне антыхрыста, які ўсталюе нечуваную ў гісторыі
абсалютную ўсепланетарную тыранію, да якой толькі набліжаліся яго папярэднікі –
ад рымскіх імператараў да Сталіна і Гітлера.
Але лѐгка лавіць прарока на памылках і правідца на супярэчнасцях. Куды
важней і карысней убачыць у ягонай парадаксальнай утопіі-антыутопіі тую
макісмальна шырокую рамку, якая задае два супрацьлеглыя вектары развіцця,
нагадваючы як асобам, гэтак і супольнасцям пра неабходнасць выбару паміж імі і аб
тым, што кожны такі выбар у канчатковым вымярэнні спрыяе альбо боскім, альбо
дэманічным сілам. Менавіта ў бесперапынным напаміне пра гэта і заключаецца
галоўная каштоўнасць творчай спадчыны Данііла Андрэева.
Літаратура
40
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MIĘDZY TRADYCJA A WSPÓŁCZESNOŚCIĄ POLSKIE UNIWERSYTETY
LUDOWE MIEJSCEM ROZWOJU KULTURY NARODOWEJ W
ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE
Iwona Błaszczak (Warszawa, Polska)
Streszczenie
Jedną z charakterystycznych cech XX i XXI wieku jest poszukiwanie przez ludzkość
własnej odrębności i tożsamości kulturowej w sytuacji wszechobecności nurtów
globalizacyjnych oraz silnie oddziałującej kultury popularnej. Człowiek współczesny czuje
się wyobcowany, samotny, opuszczony, pozbawiony korzeni i anonimowy nie tylko w
odniesieniu do swojego wewnętrznego «ja», ale także w znaczeniu kulturowym, w którym
zacierają się utrwalone granice. Niezależnie od nieuniknionej uniwersalności i globalizacji
współczesnych procesów człowiek odczuwa pragnienie przynależności do konkretnej
kultury o charakterze lokalnym. Nieoceniona wydaje się w tej sytuacji rola edukacji,
uwzględniająca lokalne i narodowościowe kultury oraz równe prawa wszystkich obywateli.
Jak podkreśla Henryk Bednarek (Bednarek, 2009, s. 34): Każdy naród, posiada swoją
historię, swoją kulturę i tradycję i tylko od nas zależy czy będziemy ją kultywować, chronić
oraz rozwijać. (…) Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej ma prawo do
zachowania odrębności narodowej, którą wniesie do skarbca kultury europejskiej, a
przyszłość każdego kraju zależy od jego mieszkańców. Polska kultura narodowa przez dwa
ostatnie wieki, które w ogóle decydowały o obecnym stanie kultury w Europie, rozwijała się
w niezmiernie trudnych warunkach. Nigdy nie była to kultura zamożna, zasobna w dobra
materialne. A jednak, jako naród pozbawiony państwa przetrwaliśmy właśnie dzięki
własnej, polskiej kulturze, silnej duchem, osadzonej mocno w chrześcijańskiej tradycji
europejskiej. Nie mieliśmy państwa narodowego, ale mieliśmy język polski, żywą pamięć,
poczucie wspólnoty narodowej, wiarę.
Kultura jest najwyższym dobrem każdego społeczeństwa, każdego narodu. Tak
przecież było zawsze. Ludzie nie mogą żyć poza kulturą, jest ona formą ich istnienia.
Pozycja narodu w świecie, jego akceptacja, szacunek do niego, mierzy się wartością jego
kultury, siłą jej promieniowania i dlatego dbałość o nią, o jej duchowe i materialne
bogactwo, jej nowoczesność i otwartość jest formą w jakiej wyraża się współczesny
patriotyzm. Ale wraz z rosnącą rolą kultury, a ta właśnie tendencja będzie charakteryzować
wiek XXI, zwiększają się nasze wobec niej obowiązki. W świecie ułatwionej i
nieograniczonej komunikacji, w przestrzeni, którą chcą dziś zapełnić kultury potężne i
dynamiczne, tylko prężna, twórcza i zasobna kultura narodowa ma szanse trwania i
spełniania swojej roli wobec własnego kraju, Europy i świata. Pośród kultur narodowych
świata, kultura polska zajmuje miejsce znaczące i ważne. W ciągu dziesięcioleci ucisku i
prześladowań dowiodła ona swojej siły twórczej, powagi i niezależności [Kapuściński,
źródło: Kongres Kultury Polskiej Warszawa 2000].
Zmiany, które zaszły w Polsce po transformacji społecznej w roku 1989, przyczyniły
się w dużej mierze za sprawą ruchu uniwersytetów ludowych do odrodzenia małych ojczyzn
oraz nowoczesnego regionalizmu. Upodmiotowienie społeczności lokalnych wyzwoliło ich
ogromną energię wewnętrzną, spowodowało ożywienie życia politycznego, gospodarczego i
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kulturalnego społeczności gmin, miast, powiatów i regionów. Dzięki odrodzeniu pojęcia
«małej ojczyzny» ludzie stali się sobie bliscy, znani, mogą się czuć bezpiecznie we własnej
wsi, często mają poczucie współgospodarowania, współdecydowania, bycia u siebie. Mała
ojczyzna dla większości ludzi jest zazwyczaj strukturą bliską, znaną, dobrą, piękną,
bezpieczną i przyjazną, a zatem realizującą ideę zrównoważonego rozwoju. Pojmowanie
tożsamości przez współczesnych mieszkańców wsi wymaga zmierzenia się z licznymi
wyzwaniami, ponieważ współczesna wieś wymaga od swoich mieszkańców twórczego
wysiłku, aktywności prospołecznej, czasami poświęcenia i trudu, często dużych starań oraz
środków finansowych, by umożliwić im kultywowanie miejscowych zwyczajów i obrzędów,
nie zamykając ich równocześnie na świat. Małe ojczyzny odgrywają istotną rolę w
kształtowaniu osobowości ludzi tam zamieszkujących. Jednak piękna i szczytna idea
małych ojczyzn nie będzie funkcjonowała w praktyce bez zapewnienia jej odpowiedniego
wsparcia edukacyjnego. Stąd potrzebą miejscowych społeczności stała się dziś edukacja
lokalna, wiedza o małej ojczyźnie, jej strukturze, możliwościach, potrzebach, aspiracjach,
kulturotwórczych oraz integracyjnych wartościach ze wspólnotą europejską, światową, w
której żyjemy. Warunkami osiągnięcia satysfakcji, której dostarcza wspólnota, jaką jest
mała ojczyzna, oraz uniknięcia jej ograniczeń są dbałość o własne korzenie kulturowe oraz
poszanowanie dorobku kulturowego innych narodów. Jest to najważniejsze zadanie na
przyszłość, które z ogromnym powodzeniem realizowały polskie uniwersytety ludowe
okresu dwudziestolecia międzywojennego pod kierunkiem wspaniałych pedagogów i
oświatowców, do których zaliczyć należy F. Popławskiego. Rolą powstałych w okresie
dwudziestolecia międzywojennego internatowych placówek wychowawczych dla dorosłej
młodzieży wiejskiej zwanych uniwersytetami ludowymi było oddziaływanie wychowawcze
na człowieka wchodzącego w okres stabilizacji rozwojowej, mające na celu harmonijne
ukształtowanie możliwie pełnej jego osobowości oraz przysposobienia go do życia
współczesnego (Błaszczak, Warszawa 2012, s. 171). Za szczególną zasługę polskich
uniwersytetów ludowych należy uznać pełne zaangażowanie tych internatowych placówek
wychowawczych w proces upowszechniania i pielęgnowania wśród młodzieży wiejskiej
wartości tradycyjnej kultury chłopskiej rozumianej jako integralna część kultury
narodowej, europejskiej i światowej. Poznanie tej kultury, obcowanie z nią, podkreślenie jej
wartości kształtowało wśród pokolenia młodych chłopów poczucie własnej wartości i
godności, było źródłem wiary we własne siły oraz budowało poczucie tożsamości
narodowej. Przyczyniało się w znaczący sposób do budowania wśród mieszkańców wsi
świadomości znaczenia kultury chłopskiej dla dalszego rozwoju kultury ogólnonarodowej i
światowej. Zachodzące współcześnie globalne procesy przeobrażeń, jak np. decentralizacja
kierowania i zarządzania edukacją i kulturą połączona z preferowaniem zarządzania
sieciowego, sprzyjają rozwojowi ruchu uniwersytetów ludowych. Placówki te, jak podkreśla
Zofia Kaczor-Jędrzycka (Kaczor-Jędrzycka, Warszawa 2002, s. 14–17), od początku swego
istnienia realizowały antycentralistyczny model edukacji działający demokratycznie,
zarządzający społecznie, oparty na inicjatywie i samopomocy uczestników, a nie na
instytucjach biurokratycznych. W tym sensie megatrendy globalizacyjne sprzyjają
wzbogaceniu szans rozwojowych uniwersytetów ludowych. Pedagogika tych placówek w
swoim ekumenizmie wielokulturowym oraz przygotowaniu słuchaczy do nowatorstwa,
reform społecznych, modernizacji życia dobrze przygotowywała do racjonalnego
szacowania i podejmowania ryzyka we wszystkich tych kwestiach.
Do oszacowania ryzyka w sferach politycznych, kulturowych, społecznych,
gospodarczych, światopoglądowych potrzeba nie tylko wiedzy i racjonalnej krytyki, lecz
także odwagi i poczucia odpowiedzialności. A tych cech uczyły i nadal uczą uniwersytety
ludowe w Polsce i na świecie. Warto zwrócić uwagę, jak podkreśla znawca problematyki
Tomasz Maliszewski, iż nadal trwają wśród naukowców liczne dyskusje co do daty
granicznej uznawanej za moment powstania polskich uniwersytetów ludowych
(Maliszewski, 2003, s. 79– 117). Uczeni zgodnie uznają znaczący wpływ duńskiego
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pierwowzoru uniwersytetu ludowego na kształt i charakter polskich uniwersytetów
ludowych, zarówno od strony koncepcyjnej, jak i praktycznej. W I połowie XX wieku na
ziemiach polskich powstały uniwersytety ludowe, placówki wychowawcze dla dorosłej
młodzieży wiejskiej. Przeciwstawiały się one tendencji do degradowania wartości kultury
chłopskiej poprzez ukazywanie jej niepowtarzalnego piękna, mądrości i głębokiego
humanistycznego sensu w życiu narodów i całego świata. Wraz z odzyskaniem przez
Polskę niepodległości nasiliło się zainteresowanie wielu środowisk społeczno-oświatowych
koncepcją wychowawczą realizowaną w tych placówkach.
Szczególnie ważna i aktualna wydaje się idea realizowana na polskich uniwersytetach
ludowych okresu dwudziestolecia międzywojennego wyrażająca się w dążeniu do
nobilitacji kultury ludowej w oczach samych chłopów, całego społeczeństwa, Europy i
świata. Dzięki upowszechnianiu tradycyjnych, a zarazem uniwersalnych wartości kultury
chłopskiej uniwersytety ludowe przyczyniały się w znaczący sposób do integracji kultury
polskiej z kulturą europejską i światową. Jednocześnie wpływały one pozytywnie na
poczucie kulturowej odrębności i tożsamości Polaków, gdyż ta swoistość kultury narodowej
miała podstawę w oryginalności kultury chłopskiej. Uniwersytety ludowe przyczyniały się
do upowszechniania kultury chłopskiej, jej niepowtarzalności i zdolności do rozwoju oraz
wskazywały na jej rolę w umacnianiu autonomii kulturowej Polaków.
Upowszechniane przez uniwersytety ludowe wartości kultury chłopskiej pomogły
także zrozumieć i przyswoić wartości kultury innych państw. Do takich wartości należą
niewątpliwie głoszona w uniwersytetach ludowych: tolerancja światopoglądowa i religijna,
uznanie prawa człowieka do zachowania swojej indywidualności, rozwój osobowości,
wolność polityczna narodów, wolność słowa, demokracja i racjonalizm (Cichoń, 1996,
s. 164–165). Upowszechnianie przedstawionych wartości kultury chłopskiej sprzyjało i
nadal może sprzyjać w poznaniu i otwarciu się na wartości kultury światowej, które
mieszczą się w szeroko rozumianym pojęciu praw człowieka i jego godności. Pojęcie
godności jest przecież podstawowym składnikiem humanizmu. Zrozumienie pojęcia
godności funkcjonujące w chłopskiej kulturze umożliwia głębsze poznanie tej wartości w jej
szerszym, ogólnoświatowym wydaniu. Polskie uniwersytety ludowe wskazywały na kulturę
ludową, jako ważny kapitał edukacyjny Polski, Europy i świata. W kulturze ludowej,
bowiem człowiek odkrywa te wartości, które są mu szczególnie bliskie, jak: miłość, zaufanie
do praw przyrody, solidarność rodzinna, afirmacja życia, zwyczaje i obrzędy wyrosłe z
tradycji narodowej. Funkcje kulturowe wsi należy zatem pojmować szeroko, widząc je nie
tylko jako tworzone przez środowiska wiejskie dobra kulturalne, ale także jako kulturę
życia, obyczaj i kształtujący się na tym tle specyficzny system wartości oraz sposób
egzystencji. Uniwersytety ludowe wskazywały, iż wieś w tym szerszym znaczeniu ma do
zaoferowania społeczeństwu i światu bardzo wiele. Odrębność i osobliwość kultury ludowej
ma istotny wpływ na kształtowanie się ciągłości i tożsamości kultury narodowej, jest jej
integrującym elementem i szczególnego rodzaju zwornikiem. Kultura ta ma najdłuższą
historię i jest szczególnie silna. Konieczne jest ciągłe rozwijanie wśród narodów pełnej
świadomości jej cennych walorów. Tym, co różni uniwersytety ludowe od wszystkich
innych znanych form edukacji dorosłych, jest ich wszechstronność oddziaływania
wychowawczego rozciągająca się na całą osobowość człowieka. Feliks Popławski głosił
pogląd, iż będzie to możliwe wówczas, gdy w procesie edukacji będziemy ukazywać
wszystkim obywatelom regionu, kraju, Europy decydujące dla historii wydarzenia, mające
istotny wpływ na kształtowanie się wspólnej cywilizacji europejskiej, która powinna
akcentować zarówno pamięć zbiorową narodów, jak i kształtować europejską pamięć
zbiorową.
Źródeł sukcesu wychowawczego internatowych uniwersytetów ludowych należy
szukać w rozumieniu przez ich twórców potrzeby holistycznego wychowania człowieka,
niepomijania w wychowaniu dorosłych żadnych czynników, zarówno indywidualnych,
osobowościowych, społecznych, religijnych, moralnych, umysłowych, fizycznych, jak i
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estetycznych. Idea wychowania Polaka Europejczyka, obywatela świata, w koncepcji
Popławskiego stanowiła proces całożyciowego doskonalenia osobowości przez wyzwalanie
w człowieku procesów autokreacyjnych i autoedukacyjnych.
Reasumując, stajemy współcześnie w obliczu licznych zagrożeń w przestrzeni
kulturowej ściśle powiązanych z hybrydyzacją kultury globalnej. Jak wskazuje Witold
Kawecki (Kawecki, 2011, s. 8–18), pod pojęciem «hybrydy», zgodnie z jej biologiczną
interpretacją jako bliżej nieokreślonego kształtu, rozumie się taką kulturę, która nie jest
kontynuacją żadnej z dotychczasowych, a jedynie tyglem, zlepkiem różnych kultur o
nieokreślonej jakości. Tak rozumiana hybrydyzacja kultury globalnej jest procesem
budzącym uzasadnione obawy o tożsamość kulturową w obliczu inwazji kultury świata.
Podążanie w stronę kultury globalnej może się jednak okazać zmierzaniem w kierunku
kultury dla nikogo. Całkowita dominacja kultury globalnej może prowadzić do
zrezygnowania jednostek i całych narodów z ich własnej kultury, z niepowtarzalnego
ducha, który obecny jest w każdym języku i swoistych dla różnych narodów «klimatów» i
wytworów kultur okresu globalizacji. Zagrożenie to spowodowane jest naturalnym dla
globalizacji spotkaniem różnych kultur prowadzącym nie do wymiany i przenikania treści z
jednej kultury do drugiej, ale do «zderzenia cywilizacji», nieustannego konfliktu i ścierania
się między sobą kultur, aż po separatyzm kulturowy. W tym znaczeniu procesy globalizacji
obecne we wszystkich wymiarach życia współczesnego człowieka wykazują silne tendencje
unifikacyjne, rodząc zagrożenie poczucia tożsamości. Paradoksalnie jednak dzięki
procesowi globalizacji kultury mogą się również do siebie zbliżać, otwierać na siebie przy
wykorzystaniu międzykulturowego dialogu, wzajemnie się wzbogacać oraz przyczyniać się
do przeżywania własnej tożsamości i oryginalności. Poznawanie innych kultur może być
fascynującym spotkaniem będącym wzajemnym poznaniem.
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ІРОНІЯ У КУЛЬТУРІ ПОСТМОДЕРНІЗМУ
Дарія Винницька (м. Львів, Україна)1
Одним із головних маркерів культури постмодернізму виступає принцип
домінування іронії у мистецтві та естетиці. Іронія – це те, що підриває традицію,
відмежовує нове від застарілого і проголошується, водночас, одним із типів
світосприйняття. На думку дослідниці І. Старовойт: постмодерна іронія не
вкладається в традиційну типологію вербальної, романтичної чи драматичної іронії.
Вона радше світоглядна настанова, зовнішній прийом [1].
Вивченням іронії як складової постмодерністської культури займалась велика
кількість дослідників, філософів. Зокрема, С. К‘єркегор підкреслював, що іронія – це
спосіб заперечення наявного порядку речей. Ж. Бодрійяр вважав, що іронія– це
єдино можлива позиція сучасної людини, яка живе в добу «після оргії».
Іронія виступає найважливішою умовою творчості у постмодернізмі, що
виявляється у багатоступеневості і глибині символічного кодування тексту. Ця
тенденція аналізується у працях Ролана Барта, який цікавиться текстом як новим
об‘єктом літературно-критичного дослідження та водночас письмом як сплетенням
різноманітних кодів у тексті. Варто наголосити на тому, що бартівський код не має
суттєвого відношення до лінгво-семіотичного вживання цього терміна. Його «код» –
це насамперед простір цитат, певний діапазон, у якому розміщуються
найрізноманітніші «голоси», які переплітаються у тексті. Р. Барт вважає, що код – це
перспектива множинності цитувань, міраж, зітканий із множинних структур.
Символом постмодерністської іронії стають лапки, які задають багатошарову
глибину прочитання тексту, реально існуючого як феномен «інтертекстуальності».
Лапки ставляться реально або уявно, маючи на увазі джерело або автора, що
Науковий керівник – Сінькевич Ольга Борисівна, доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри теорії та
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цитується. Те, наскільки зрозуміє читач іронію автора та як вибудує своє іронічне
ставлення до тексту, задає безмежну свободу «мовних ігор» у полі культурних
смислів.
Іронія в постмодернізмі виражає тотальний скепсис щодо культурних основ
людської цивілізації. Якщо на попередніх етапах історії іронія зверталася до тих
сегментів культури, які здавалися застарілими, такими, що стояли на шляху
прогресу, то постмодерністська іронія є тотальною, вона нічого не щадить і знижує
будь-який пафос. Тому іронічна позиція письменника-постмодерніста виявляє
відмову від утвердження будь-якої схеми як єдино правильної, істинної, й уникає
будь-якого ієрархічного порядку. Об‘єктом іронії стають не лише конкретні явища
або категорії, але й вся система ціннісних орієнтирів, під сумнів ставиться будь-яка
упорядкованість.
На думку І. Гассана, справжня глибина постмодерністської іронії відкривається
на рівні її самопародії. Дослідник виокремлюючи іронію та пародію серед
характеристик постмодернізму, визначав самопародію як характерний засіб, за
допомогою якого письменник-постмодерніст намагається битися з «брехливою за
своєю природою мовою», і, будучи «радикальним скептиком», вважає
феноменальний світ безглуздим і позбавленим усякої основи. А тому постмодерніст,
пропонуючи нам імітацію роману його автором, який, своєю чергою, імітує роль
автора, пародіює сам себе в акті пародії.
Постмодерністську класифікацію історичних форм іронії розробляє
французький філософ Ж. Дельоз у своєму творі «Логіка смислу». Головна увага
приділяється мовному тексту як культурному феномену, як об‘єкту вивчення і як
інструменту пізнання та утворення нових знань, де власне і розкриваються
особливості історичних форм іронічного дискурсу. Першою такою формою
Ж. Дельоз називає сократичну іронію, яка має за мету відірвати індивідуальне від
його безпосереднього існування; вийти за межі чуттєво-конкретного назустріч Ідеї;
встановити закони мови у відповідності до ідеальної моделі. Наступною є класична
іронія, яка досягає досконалості, коли її об‘єктом стає не просто вся реальність, а й
зрештою все можливе як вища вихідна індивідуальність. Третя фігура іронії —
романтична, яка ґрунтується на скінченній синтетичній єдності особи, а не на
аналітичній тотожності індивідуального, і визначається відповідністю Я й уявлення.
Серед українських дослідників які займались дослідженням принципів
постмодерністської культури та іронії, слід згадати Н. Хамітова [2]. Ключову роль у
культурі постмодернізму, на його думку відіграє саме іронія. Він визначає
постмодернізм як культуру, що переводить пафос в іронію. Саме іронія стає пафосом
постмодернізму. Іронію філософ тлумачить як здатність людини до комічного
сприйняття пафосу у власній або чужій життєвій стратегії. Вона протистоїть
пафосові як осліпленню власними або чужими ідеями та чеснотами. Іронія, на думку
Н. Хамітова, виникає як важлива складова культуротворчої діяльності, дозволяючи
більш критично сприймати можливості особистості та спільноти. Руйнуючи простір
пафосу, іронія створює нову, більш відкриту реальність, проте, стаючи пафосом,
самат призводить до руйнування творчих здібностей і до саморуйнування. Тому
самоіронія виникає не тільки внаслідок обмеження власного пафосу, але й власної
іронії. Отже, можна говорити про гармонію іронії та пафосу.
Таким чином можемо зробити висновки, що поняття «іронія» не втрачає свого
значення у сучасній постмодерністській культурі, а навпаки набирає все нового
значення та обгрунтування. Сам феномен іронії набуває особливого статусу, стає
основною ідеєю сучасної культури, її символом.
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ВІЗУАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ РЕАЛІЗМУ ЯК ВІДПОВІДЬ НА
ВІРТУАЛІЗАЦІЮ ПОВСЯКДЕННОГО ЖИТТЯ
Євген Ворожейкін (м. Київ, Україна)
Віртуальна реальність є одним із важливих аспектів сучасної культури. Її
поширення пов‘язано, перш за все, із екранними медіа. Масовий кінематограф
телебачення та відеоігри продукують віртуальність через свої твори, створюючи
розважальні шоу, фантастичні світи та пригоди. Здійснюють вони це тому, що
прагнуть надати глядачу чи гравцю того, що він бажає – відпочинку від
повсякденних проблем та турбот. Сьогодні людина часто відчуває безпорадність
перед реальним світом, який став складним у політичному та інших відносинах.
Тому людина шукає якоїсь компенсації і екранні медіа, якраз, здатні дати її
тимчасове полегшення. На противагу реальному світу, де випадковості можуть
змінити ситуацію в будь-який момент, віртуальний простір дарує бажану мету.
Якщо, раніше кіно, телебачення та відеоігри були тим середовищем, до якого
люди звертались тільки у вільний час: на вихідних, або увечері після роботи. То,
сьогодні завдяки мобільним технологіям, представленим смартфонами та
планшетами, люди можуть і звертаються до екрану у будь-який момент дня.
Наочним образом, це можна побачити у громадському транспорті, під час проїзду у
якому більшість людей використовують мобільні пристрої для розваги. Схожу
ситуацію можна спостерігати і у сфері діалогового світу, у якому екранні медіа
використовується для створення невеличких відпочинків під час роботи. Все це є
наслідком не тільки спрощення доступу до екранних медіа, але і їх естетичними
стратегіями направленими на розважання та швидкість, внаслідок чого у людини все
більше посилюється відчуття часу, його емоційна та інформаційна порожнеча.
Проте не варто говорити про повне домінування віртуальної реальності у
сучасній культурі. Подібно до фізичних законів, які говорять про те, що на кожну дію
є своя протидіє, схоже відбувається і в культурних процесах. І на противагу
стратегіям направленим на віртуальність, з‘являються протилежні.
Протиставлення між віртуальним та реальним з‘явилось ще на початку XX
століття. Б. Гройс говорить, що тоді мистецтво авангарду, на противагу фіктивному
класичному мистецтву прагнуло до розкриття фактичного, невигаданого боку
мистецтва. Авангард домагався цього за допомогою тематизації інституційного та
технологічного обрамлення мистецтва, що привило до того, що мистецтво ставало
видимим та відчутним [2, c. 3]. Така ж тенденція була і у сфері екранних медіа. П.
Вайбель стверджує, що «авангардистські фільми були свого роду авангардом
авангарду антиілюзії» [1, c. 137]. Авангардистське кіно особливо сильно залежало від
технологічних умов і матеріальної основи, умов сприйняття, проекції, особливостей
кінозалу, що призвело до розвитку «структурного», «матеріального» та
«розширеного» кіно (Х. Фремптон, Т. Конрад, П. Шерітс, М. Сноу, П. Гідаль і т.д.) [1,
c. 137]. У цьому кіно звичайна кінематографічна оповідь була замінена на естетику,
пов'язану із матеріальним субстратом плівки: перфорацією, зерном, розмиванням і
т.д. Внаслідок чого артефакти медіа стали новими ідейними елементами.
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Сьогодні традиція авангардного кіно продовжується у сфері відео арту,
направленого на естетику дигітального. Це можна побачити на основі роботи «Time
After Time» відеохудожника А. Сала. У ній А. Сала, через дигітальну естетику, змушує
глядачів концентруватися на загадковому зображенні. Він протягом п'яти хвилин
знімає коня, який стоїть на краю шосе в нічний час. Періодично зображення коня
закривають машини, що проїжджають повз. Суть роботи проявляється через
цифрову естетику, яка виникає через недосконалість медіального носія. По-перше,
камера не може передати чіткість зображення і за недостатності світла в нічний
період часу, частково перетворюючи реальність в абстракцію. Підсилює абстракцію
фокус камери, який збивається – розмиває зображення у кольорові плями, після
проїзду кожної машини. По-друге, відео злегка деренчить, оскільки зйомка
проводиться чи з рук, чи з використанням довгофокусного об'єктива. Це привносить
у відео ритм дихання художника – його ставлення до об‘єкту. Дані принципи разом
із тривалим статичним поглядом камери створюють досвід порушеного і
нестабільного сприйняття. Ми впізнаємо образ коня, однак тимчасові зміни вносять
корективи – сприйняття порушується, і ми запитуємо себе, що насправді ми бачимо.
Таким чином, створюється образ невизначеності, що піднімає питання про проблему
інтерпретації, а, також, критикує здатність екрану передавати правдиве зображення.
Сьогодні мистецтво реагує на царство ілюзії у сфері масової культури, також,
звертаючись до реалізму та документальності. Так, «Документі-11» ніби виправдала
свою назву, оскільки представила багато робіт маючих документальне направлення.
Тобто таких, які використовували інструменти, підбір і розташування кадрів,
конкретні аналітичні чи концептуальні методи оповідання характерні для
документальної зйомки. Такими роботами були: «Пісні Хендсворта» Black Audio
Film Collective, «Оголення простору: життя навколо» М. Трінха, «Рибацька історія»
А. Секули, «Втрачені ліванські війни» В. Раада і групи Atlas та інші.
До документальності, сьогодні близьке і художнє кіно, зокрема, таке його
направлення, як «повільне кіно». Термін «повільне» не означає, що режисери
роблять в даних фільмах трансформацію відео часу, сповільнюючи його по
відношенню до реального часу, а те, що вони «відступають» від естетичних
принципів масового кіно, змінюючи наші очікування від кінематографічного
оповідання і фізично налаштовуючи на помірний ритм [4]. Повільні фільми
використовують простий наратив і реальні локації, та непрофесійних акторів. Крім
того, естетика «повільних фільмів» передбачає: мінімум діалогів; природний колір і
освітлення (чорно-біле зображення використовується рідко); загальний і середній
плани; відсутність закадрової музики. Частина цих принципів дуже схожа на
принципи італійського неореалізму, який прагнув до відтворення максимальної
відповідності до реальної дійсності. Однак якщо техніка і естетика неореалізму була
спрямована на те, щоб вловити і відтворити найбільш важливе у реальності, то
сучасне «повільне кіно» направлено на побутову достовірність.
У сучасному художньому кіно є і направлення за ідейною суттю схоже до
італійського неореалізму. Кінокритик Е. Скотт назвав цю тенденцію «неонеореалізм». Він описує ці фільми, як сплав документальних та театральних
елементів [6, c. 40]. Е. Скотт говорить, що ці фільми, через естетичну стратегію
реалізму, протидіють свавіллю фантазії у масовій культурі зображаючи жахливий і
заплутаний реальний світ [6, c. 40]. Ш. Ортнер стверджує, що ці фільми є
«культурною критикою», вони є закликом до більших соціальних змін у суспільстві і
культурі [5, c. 18]. Саме тому, такі фільми часто використовують реалістичність як
основу сюжету – екранізують реальну історію чи випадок («Лев», «У центрі уваги»,
«Гра на пониження», «Сельма», «1+1», «Далласький клуб покупців», «Мисливець на
лис», «12 років рабства», «Той хто змінив світ» і т.д.). Сила впливу даного типу
фільмів реалізується у тому, що реальність у них існує не стільки, як естетика,
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скільки те, що знаходить поза фільмом. Головним фактом впливу є подія, яка
реально сталась і мало реальне значення для певної людини чи людей. Саме її роль
виражена титром «фільм оснований на реальній події», «оживляє» для глядачів
візуальну історію і збільшує можливість їх осмислення життєвої реальності. І саме
тому для екранізацій, зазвичай, береться певний складний життєвий момент чи
важлива соціальна проблема, яка зможе вразити глядачів і змусити замислитись їх
над своїм життям і світом у якому вони живуть. Дана стратегія, таким чином, є
соціальним реалізмом. У візуально-естетичному плані вона іноді виражається у
чіткості до реальних деталей. Така стратегія була у фільмі «У центрі уваги», який для
досягнення реалістичності міметично слідував усім реальним аспектам історії,
починаючи від акценту реальних персонажів і закінчуючи розстановкою речей на
робочих столах. В інтерв'ю Національному Громадському Радіо режисер Т. Маккарті
повідомив, що коли знімальний майданчик відвідали журналісти, про яких
розповідалося у фільмі, кожен пройшов до «свого» робочого столу і почав
перекладати на його поверхні речі так, як вони зазвичай розташовуються в
реальному житті [3]. Подібна чіткість до деталей може здатись дивною чи зайвою,
проте вона показує особливість сучасного реалізму у екранній культурі. Адже він
направлений, також, проти ідеологічної ілюзії, яку створюють екранні масмедіа.
Телебачення та кінематограф часто ідеалізують певні ситуації через використання
особливих емоційних прийомів. Очевидно, що Т. Маккарті не прагнув до подібної
ідеалізації. Він розумів, що для розповіді правдивої історії необхідні і правдиві
методи і тому замість візуальної емоційності вибрав інформаційну детальність. При
іншому виборі, глядачі могли сприйняти історію як фікцію, на основі співставлення
візуальних прийомів фільму із тими, що вони бачать повсякденно на екранні. Саме
такою була реакція деяких глядачів на фільм Ф. Гофманна «Maidan Dreaming: Київ
на шляху до Європи», який був показаний 14 лютого 2017 року у Центрі візуальної
культури.
Фільм «Maidan Dreaming: Київ на шляху до Європи» розповідає про ситуацію,
що виникла після Майдану, про молоде покоління українців, їх дії та думки щодо
майбутнього України. На обговоренні після перегляду декілька глядачів зробили
критичні зауваження. Ці зауваження, головним чином, стосувались формальної
частини, загальної структури та стилістики. Суть ситуації полягала у тому, що фільм
презентувався, як документальна стрічка, а за своєю естетикою був більше схожий на
телевізійний сюжетний ролик. Монтажна послідовність та компонування,
закадровий голос із використанням літературних пасажів та інші прийоми створили
дисгармонію для прийняття ідеї фільму. Притому, сам фільм показував України із
позитивної сторони. Але ця позитивна сторона через естетику подання сприйнялась
частиною глядачів, як вигадана казка, фікція.
Ця реакція, на прикладі українського народу, показує причини популяризації
стратегії реалізму у сучасному візуальному мистецтві. Події на Майдані показали
важливість правдивих історій. Саме тому під час Майдану виникло об'єднання
«Вавилон 13», представники якого знімали коротку хронічку подій тривалістю від
двадцяти секунд до восьми хвилин, викладаючи їх на власному YouTube-каналі. І
саме тому, зараз в Україні створюються багато документальних фільмів, а, також,
популярності набувають покази та фестивалі документального кіно. Проте крім
ідейної основи важливим стало і створення відповідної правдивої форми для
подання історії. Телевізійний формат вже не підходить, адже він завчасно вже
сприймається як певна ідеологія. Теж саме відбувається і в усьому світ, активна
віртуалізація повсякденного життя масовою екранною культурою та ідеологізація
телевізійного простору створюють протилежні процеси, культурну критику
виражену у візуальних стратегіях реалізму.
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ТЕЛЕСЕРІЛИ ЯК ЗАСІБ ТРАНСЛЯЦІЇ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ
Сергій Гулевський (м. Харків, Україна)
Сьогодні навряд чи хто поставить під сумнів думку про те, що XX століття стало
століттям автомобілів, комп‘ютерів, атомної енергії, освоєння космічного простору.
Вірним є також і те, що XX століття – століття радіо і телебачення. Незважаючи на
бурхливий розвиток засобів комунікації на початку XXI століття, телебачення і нині
залишається найбільш масовим і доступним засобом трансляції цінностей, який не
позбавлений маніпуляції та стереотипізації образів.
Стереотипи, у тому числі й гендерні, часто породжують занадто умовне й
спрощене уявлення про людей, формують очікування й установки у відношенні
інших, сприяють спрощеному сприйняттю й позбавляють вигід пізнання окремою
неповторною особистістю. Один з блогерів висловив у соцмережі таке передбачення
щодо розгортання телесеріалу «Райське місце» (2016) режисера Д. Гольдмана вже в
перші дні виходу серіалу на телеекрани: «Головна героїня – бідна дівчина. Головний
герой
–
багатий
спадкоємець,
у
нього
наречена – стерва рідкісна, і мати, яка своєму синочку і кроку ступити не дає.
Загалом – стандартний набір» [4 ].
Гендерні стереотипи функціонують як на рівні індивіда, так і на рівні
суспільства. Нормативний та інформаційний тиск змушує нас підкорятися
гендерним нормам. Дія нормативного тиску полягає в тому, що ми намагаємося
відповідати гендерним ролям, щоб отримати соціальне схвалення і уникнути
соціального несхвалення. Про інформаційний тиск можна говорити, коли ми
починаємо вважати гендерні норми правильними, тому що перебуваємо під
впливом соціальної інформації. Чинячи опір такому тискові, один з телеглядачів
вище згаданого серіалу «Райське місце» задає риторичне запитання: «Ну, чому
останнім часом у всіх фільмах дядьки і батьки головних героїнь виставляються
такими, що здатні тільки щось невпевнено мимрити? От би Гальку туди в готель,
вона б дала перцю» [ 3].
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Світ культури й світ мистецтва, які передують екранній символіці й лежать в її
основі, дозволяють створювати власні принципи організації життя. Автори
телесеріалів розробляють і пропонують свою форму сприйняття, і в цьому сенсі
«філософія символічних форм» стає методологічною підставою світорозуміння в
авторській редакції. Але і глядач перестає бути пасивним реципієнтом. Сучасна
кіноантропологія спирається на запропоноване Ж. Бодріяром поняття Людини
телематичної, що репрезентує феномен суб‘єкта, який виставляє себе, екзистує,
характеризує відкритість існування, структуру якого задає свобода [1].
Телесеріал є однією з культурних форм, за допомогою якої вибудовується світ
сучасної культури й наповнюється відповідними смислами. Втягнута у екранний
простір, Людина телематична починає думати й жити екранними образами, засвоює
мову екрану, відкриваючи для себе нову сферу уяви. Відбувається певна трансляція
екранного образу у повсякденність, що стає поштовхом для нової організації
життєвого й споглядального досвіду.
Зустріч глядача з екраном є ціннісним актом, подією людської
самоідентифікації, яка розкриває сутність і плинність унікального людського життя.
Для людини, переобтяженої інформаційними потоками, телесеріали відіграють
компенсаторну роль спрощення, уникнення проблемності життя. Одночасно
відбувається ідентифікація з екранними образом. Чари кіносеріалу – результат
здатності витончено маніпулювати візуальною насолодою, кодувати не лише
національне, владне, а й гендерне, мовою пануючого порядку. За цих умов
одинокий, емоційно виснажений суб‘єкт, який розщеплений на частинки у вирі
буття, заляканий загрозами, викликами, ризиками, здатний хоча б частково
отримати задоволення через гру на власній уяві і породжуваних нею символічних
образах та фантазіях.
Зосередженість на тематиці сексу виразно домінує у сучасних кіносеріалах. І
тут далеко не основним є питання, що таке подружня невірність і чому суспільство
ставиться до адюльтеру негативно. Навіть, навпаки, воно стає ключовим у визнанні
жіночої свободи, як , наприклад, у серіалі режисера В. Перельмана «Зради». З
коханцями у Даші не склалося - їх у неї просто немає. І щоб виправити цю
несправедливість, вона просить Асю навчити її жити вільно. Мова йде про своєрідну
свободу, яку можна отримати тільки через безліч коханців. Це виглядає своєрідною
тенденцією, новою стереотипізацією – особливо після «Сексу у великому місті». У
патріархальному суспільстві було природно героєм робити чоловіка. Ця історія
написана інакше. І всі емоції, які ви відчуваєте, не випадкові, а просто вас як глядача
хотіли з цього лабіринту провести саме цією дорогою. Чоловіки в «Зрадах»
виглядають дрібніше, ніж головна героїня [2 ].
Пригадаємо, як блискуче розглянули сценаристи жіночі стратегії виживання в
чоловічому товаристві у культовому американському серіалі «Божевільні»
(«Madmen»), в центрі якого робота рекламного агентства в Америці 1960-х. Через
реакцію чоловіків на ці стратегії, їх страхи, комплекси і амбіції транслюються
приклади гендерної нерівності.
В епоху сексуального звільнення проголошувалося гасло максимуму
сексуальності і мінімуму відтворення. Сьогодні мрією суспільства споживання можна
було б назвати зворотне: максимум відтворення і якомога менше сексу. Спочатку
тіло було метафорою душі, потім – метафорою статі. Сьогодні воно не зіставляється
ні з чим; воно – місце, де реалізується програмування в нескінченність без будь-якої
організації або величної мети. «Таким чином, – писав Ж. Бодріяр, – СНІД
пов‘язаний скоріше не з надлишком сексу і насолоди, а з сексуальною
декомпенсацією, викликаною загальним просочуванням сексу під всі сфери життя, з
цим розподілом сексу по всім тривіальним варіантам сексуальної інкарнації. Коли
секс присутній у всьому, втрачається імунітет, стираються статеві відмінності і тим
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самим зникає сама сексуальність. Саме в цьому ламанні принципу сексуальної
реальності на фрактальному, нелюдському рівні виникає хаос епідемії» [1, с. 16 ].
Сучасні мелодрами, які користуються активним інтересом серед жінок,
підтримують гендерну модель, приписувану патріархальному, «традиційному»
укладу. Міф передбачає, що героїня може знайти щастя тільки за допомогою
«принца» – ідеального статевого партнера, який зможе замкнути її в якийсь
ідеальний простір, «вежу зі слонової кістки». Перебуваючи в цій золотій клітці,
героїня може не підозрювати про соціальні катаклізми, політико-економічних
пертурбації, навіть про проблеми на роботі у чоловіка. Її гніздо – це місце, де час
зупинився, і вічно люблячий чоловік дивиться на неї вічно захопленим поглядом.
І якщо феміністичний погляд на світ припускає, що героїня повинна сама
шукати своє щастя, підвищувати свій професійний рівень, деякі якості, придатні для
особистого виживання, то телевізійний міф обіцяє їй лише віру в чудо як нагороду за
поневіряння. Сильна сторона цього міфу в культивуванні сім'ї. Слабка сторона – в
тому, що головна героїня найчастіше – істота невротична і пасивна. Очевидно, що
вироблена модель стала відповіддю на якийсь соціальний запит аудиторії і не дарма
користується успіхом (досить подивитися, у яких мелодрам найвищі рейтинги).
Отже, сучасні кіносеріали, дійсно, більшою мірою транслюють гендерні
стереотипи, а не трансформують їх. Який узагальнений образ сучасної жінки
отримуємо на виході. Подолавши перешкоди, переживши пару зґвалтувань, п‘ять
зречень і пучок зрад, жінка-героїня може перейти в розряд сильних жінок. Сильна
жінка – це найчастіше мати-одиначка, яка все ще вірить в диво і прекрасного принца
(точніше, розлученого короля, бажано батька-одинака з болем в очах і власним
бізнесом). Найчастіше сильна жінка – це акушерка або гінеколог, іноді вчителька
або адвокат. Оскільки в просторі жіночих мелодрам існує табу на пробудження
базових тривог цільової аудиторії.
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КОЛЕКТИВНА ПАМ’ЯТЬ ЯК СПОСІБ ТВОРЕННЯ СУЧАСНОСТІ В
СОЦІАЛЬНІЙ МІФОТВОРЧОСТІ
Оксана Дарморіз (м. Львів, Україна)
Сучасність як тривання історії тут і зараз може містити в своїх змістах
різнорідні тлумачення. Ми ж обмежимося тим баченням сучасності, яке переживає
кожна людина та соціальна група, з огляду на те, як вона себе мислить, відчуває та
позиціонує в сьогоденні. Таке розуміння сучасності є неможливим без з‘ясування
природи та специфіки історичного розвитку суб‘єкта, смислів, набутих ним в
минулому. Та й в цьому випадку чинників, що вплинули на формування сучасності
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та її розуміння може бути безліч. Зупинимося на тих, котрі пов‘язані із
колективними уявленнями та суспільною свідомістю.
Концепт сучасності в уявленнях окремої людини та спільноти завжди
співвідноситься з їх баченням минулого, за яке відповідальна пам‘ять. При цьому
мова ітиме про два різні типи пам'яті, хоч і тісно пов‘язані між собою. В
індивідуальному вимірі пам'ять слід розглядати як сховище знань про те, що
трапилося з людиною та її оточенням, в колективному – ці спогади будуть
стосуватися спільнотного життя. Безперечно ці спогади не можуть бути
відокремленими одні від одних, проте в кожному конкретному випадку можна
знайти безліч неспівпадінь між колективними та індивідуальними знаннями про
минуле особистості та колективу (М. Альбвакс). Людина складає свою особистісну
історію, виходячи з того, до якої групи вона входить та які колективні спогади
поділяє. Певні віхи з власного життя (чи життя близької групи людей – родини,
друзів тощо), особа може конструювати, спираючись більшою мірою на колективну
пам'ять, аніж на власний досвід. Натомість, колективна пам'ять, хоч і включає в себе
індивідуальні пам‘яті, не змінюється сама відносно того, які індивідуальні спогади
вона захоплюватиме, а трансформуватиме їх у відповідності до особливостей
власного розвитку.
Певною проблемою є й те, що саме? людина (чи соціальна група) пам‘ятають,
часто спогади різних людей про одну і ту ж саму подію різняться між собою. П. Рікер
розглядає пам‘ять через процеси пригадування та забування. Пригадування як
визивання в пам‘яті повторної актуалізації певних подій, а забування як «стирання
слідів». Останнє проте вважає учений однією з умов існування пам‘яті, оскільки
переживається нами, як загроза щось забути, з якою людина постійно бореться. Які
спогади будуть зберігатися в пам‘яті довше, а які витіснятимуться залежить від
багатьох умов, серед яких визначальна роль належить соціальній міфології.
Соціальний міф відображає уявлення людини про суспільну дійсність, які частково
не відповідають реальності, проте сприймаються масами, як реальні. Можна
погодитись з Р. Бартом, який називає соціальний міф ілюзорною, хибною
свідомістю, адже його зміст пов‘язаний із очікуваннями, а не із наявним станом
суспільства, тому є одним із найефективніших засобів маніпуляції.
Формування міфологічних уявлень, що концептуалізують сучасність, тісно
пов‘язано з колективною пам‘яттю та відображенням нею історії. Міфологічна
свідомість послуговується так званим міфологічним часом, який вона наповнює
важливими для неї змістом та подіями. Міфологічні час та історія в сучасній
соціальній міфотворчості мають свою специфіку та дещо відрізняються від тих,
якими вони були, скажімо, в первісну епоху, попри те, що принципи їх формування
та існування залишилися незмінними. В сьогоденні соціальний міф також зациклює
час, проте він стосується не космогонії, - періоду творення світу, людини та всього,
що її оточує, а підпорядковує собі соціальне буття і завжди відсилає людину до так
званої священної історії групи/нації/держави, їх «золотого віку». Цей період
стосується спільного минулого і відтворюється колективною пам'яттю. Б.Шацька про
час колективної пам‘яті говорить, що це не лінеарний час історії, а міфічне безчасся
(міфологічний час), а події минулого виступають зразками для вчинків та поведінки,
важливими для існування групи, символами вагомих для неї вартостей. При цьому
визначальними є відносини між цінностями, а не розташування подій на шкалі часу.
Без них наша сучасність позбавлена смислу та не має перспектив в майбутньому.
Сучасний міф більшою мірою є витвором ідеології для маніпуляції масами, ніж
конструктом колективної свідомості для пояснення соціальних процесів (як в
первісному суспільстві). Колективна пам'ять, як одна з умов існування соціального
міфу, трансформується відповідно до його структури та трансльованих ним
уявлень,оскільки забезпечує його існування та розповсюдження в спільноті. Тому
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колективні спогади можуть видозмінюватися, – одним подіям починають надавати
більшої ваги, ніж раніше, інші «забуваються» або роль їхня применшується, також
можуть «пригадуватися» нові події, які співзвучні з вимогами часу теперішнього,
можливою є й «нова» інтерпретація відомих фактів. Для прикладу можемо навести
події з української історії, як то битва під Полтавою, Крути, 2 світова війна, роль УПА
тощо. Так само історичні персони під впливом соціальної міфології набувають в
колективній пам‘яті образів культурних героїв. Такими героями в різні часи
виступатимуть князі, козацькі отамани, гетьмани, моральні авторитети (як то
Т. Шевченко чи І. Франко, П. Могила чи А. Шептицький). При цьому їх місце та роль
в історії відрізнятиметься, залежно від часу та ідеологічної кон‘юктури, яка буде для
цього часу визначальною.
Сучасна історія творить нових героїв, котрі займають поступово своє місце в
колективній пам'яті та стають міфологічними героями, набуваючи особливих
надлюдських рис. Зокрема мова може іти про людей, котрі загинули під час подій на
київському Майдані в період Революції Гідності, – Небесну сотню, захисників ДАПу,
яких уже ми називаємо «кіборгами», інших воїнів АТО. Гіперболізуючи їх позитивні
якості, наділяючи їх особливою силою, звитягою, мужністю, сміливістю тощо,
натомість уникаючи згадок про приземлені звички, недосконалість, хиби, творимо
нову соціальну міфологію. Їх не можливо розглядати поза контекстом міфологічних
культурних героїв з української історії,відображених в колективній пам‘яті, вони є їх
нащадками за сутністю та змістом, носіями колективних цінностей, тими, хто
зберігає тяглість історії та її зациклює, вони є їх новою «реінкарнацією». Варто при
цьому розуміти, що навіть забезпечуючи функцію відновлення рівноваги у світі,
консолідуючи націю та виконуючи в цілому позитивну роль для формування
української державності, така міфологізація, як і міфологізація подій новітньої
історії України, несе в собі загрозу для маніпуляції колективною свідомістю та
поведінкою.

ПОПУЛЯРНА КУЛЬТУРА ЯК РЕЗУЛЬТАТ АКСІОЛОГІЧНОГО ЗСУВУ В
СОЦІАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ МОДЕРНУ ТА ПОСТМОДЕРНУ
Наталія Доній (м. Чернігів, Україна)
Розробки безпосередньо концепцій масової культури стимулювалися тим, що з
середини ХІХ ст. починається розвиток ринкових відносин і, як наслідок, йде
«глобалізація» індивіда у вигляді формування масової особистості споживача.
Поступово зникає суто класова поляризація і найважливішу роль починає грати
міська «маса» – робітники підприємств, дрібні підприємці, жінки, студенти. Поняття
«маси» мало наприкінці ХІХ ст. не тільки кількісні характеристики (більшість
суспільства), але й якісні: безособовість, перевага сліпих почуттів, втрата інтелекту та
особистої відповідальності за свої рішення та вчинки. В цей час, згідно Габріелю
Тарду та Гюставу Лебону, суспільство поділяється на дві полярні соціокультурні
групи: на масу (чи натовп), яка не розуміє суті того, що відбувається, і являє собою
ірраціональну знищуючу силу, та еліту, яка має доступ до найвищих культурних
цінностей. Жах який викликала маса й з нею масова культура був спричинений тим,
що замість звичних людинотворчої та регулюючої функцій в новому типі культури
на перший план вийшла гедоністично-розважальна функція зі своїм набором
мистецьких засобів та їх ціннісним навантаженням.
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Однак, серед мислителів того часу знаходяться вчені, які маючи прогностичний
талант вказують, що маскульт є перехідним етапом в розвитку культури. Так,
П. Сорокін зазначає, що Модернізм, а з ним «сучасне мистецтво – це один із
переходів від дезінтигруючого почуттєвого мистецтва к ідеаціональному або
ідеалістичному типу» [8, с. 460]. Таким чином, він вказав, що цілком імовірно, що
культура «en masse» є ембріональним попередником якоїсь нової культури, що
тільки-но зароджується, і яка буде відбивати соціальний досвід життя вже на іншому
етапі розвитку.
Знаходяться також дослідники, які вказують, що масова культура не є таким
однозначно негативним явищем, адже вона є доволі складним за природою й
психологією утворенням. Наприклад, представник парадигми етнічної психології
англійський вчений, літератор Р. Хоггарт, засвідчив, що культура – це
комунікативний спосіб існування людей в суспільстві. Щоб розділити справжню
культуру, що стала в силу обставин предметом споживання, і псевдокультуру
комерційну, котру педалюють засоби масової комунікації, він пропонує термін
«відтворена» культура, виокремлюючи її тим самим із загального потоку інформації
і, протиставляючи «живій» культурі, теж втягненої в сферу активності засобів
масової комунікації. «Відтворена культура ніколи не буває звернена до особистості –
тільки до мас... Жива культура, навіть в тому випадку, коли безліч людей одночасно
одержують від неї задоволення, апелює до особистості або до справжньої спільності
індивідуумів» [див. 7, с. 151].
Зберігаючи дискусійність щодо своєї суті, масова культура, тим не менш не
залишалася незмінною, а підлаштовувалася до тих тенденцій, що відбувалися в
соціальному просторі ХХ ст. Коли ж в останню третину ХХ ст. почався процес
народження нового етапу культурного розвитку, який отримав назву «культура
Постмодернізму», що знаменував відсутність прямолінійної кореляції у відносинах
між культурним простором та суспільним життям, вона також доволі добре
вписалася в його простір. Сприяло цьому те, що замість лінійної, монолітної,
однорідної, із точки зору ціннісних орієнтацій культури часів індустріальної
цивілізації, виникає поліперспективна, нелінійна культура, із різоматичною
безліччю духовно-художніх світів, що співіснують один з одним у період розвитку
постіндустріального суспільства – так званий «мультикультуралізм» Постмодерну.
Апофеозом вказаних тенденцій стає відмова від будь-яких засад біполярності,
на кшталт культури та антикультури, масової та елітарної культур. Масова культура,
інтегруючись у постмодерністську ситуацію, почала динамічно конверсувати, тим
самим розчиняючись в елітарній, і поступово стала складовою частиною загальносуспільної культури. Завдяки домінуванню швидкозмінного тексту культури виникає
можливість уникнення нудьги та апатії, що з`являються при естетичній
перенасиченості маскультними стандартами і стереотипами.
Перехід багатьох країн на шлях ринкової економіки постіндустріального зразка
призвів до стрімкого, майже революційного, запозичення універсальної масової
культури, адже масова культура й ринок постають як два невід‘ємних поняття,
оскільки ринок надає свободу вибору, до якого в масі прагнуть люди. Хоча вплив
ринкової економіки на формування масової культури є досить не однозначним. З
одного боку, у сфері культури починають працювати економічні механізми,
споконвічно культурі не властиві. Еволюційно відбувається комерціалізація
культури, приватний інтерес формує культурні запити і цінності, і за законами
ринку, попит починає визначати пропозицію. Це стає іноді вкрай небезпечним, тому
що культура, забуваючи про своє високе призначення, починає комерційно
орієнтуватися на реально невибагливий масовий попит, часто примітивний.
Водночас, ринкова економіка в сучасних умовах репрезентує найбільш адекватний
спосіб соціальних відносин, тобто – це вільна гра вільних сил у суспільстві
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споживання. Масова культура ринку – ця не наявність спільного етнокультурного
еквіваленту, абсолютних ідеалів, як у попередніх епохах, це існування
багатовимірності способів існування, в залежності від власних настанов. Еволюція
масової культури в умовах вільного ринку викликала наявність рівноправних
цінностей для індивідуумів, коли кожна особистість є автономною у своєму виборі
ціннісних орієнтирів повсякденного життя, праці та відпочинку.
Все це стало можливим через аксіологічний зсув, який засвітився ще на початку
ХХ ст. і який М. Бердяєв назвав «перекиданням цінностей», де «ієрархія цінностей
визначається за принципом корисності» [1, с. 271]. У процесі глобалізації коректніше
стало вести мову про соціально-психологічні явища вираження протесту особистості
проти нормативно-ціннісної системи, що регулювала життя людей індустріального
суспільства, іншими словами, проти цінностей «дегуманізованого суспільства»,
нав`язаного традиційною масовою культурою.
Наслідком такого зсуву стало те, що починаючи з другої половини ХХ ст.
спостерігається посилення ціннісної динаміки в системі функцій культури. Зміни
були спричинені небувалим ростом засобів масової інформації та комунікацій,
призвели до того, що провідне місце в масовій («популярній») культурі Постмодерну
займають якісно оновлені функції. Так, колишньою масовою культурою
створювалося чимало творів, де художньому пізнанню надавалося другорядного
значення, або ж його роль зводилася до мінімуму. А в ціннісно-трансформованій
масовій культурі Постмодерну домінуючими функціями виявилися, перш за все,
інформаційно-комунікаційна, що викликана кількісним Й якісним зростанням
аудиторії її реципієнтів, потім компенсаторна функція та гедоністично-розважальна.
Останні співпадають із змінами в комплексі таких психологічно-фізіологічних
характеристик повсякденного життя, як роздратування та втома. Ці функції сучасної
масової культури здійснюються за допомогою естетичних ефектів відволікання,
переключення уваги на приємне та інтимне, тим самим створюючи ситуацію
«виходу почуттів», сповіді та розмови.
Поясненням цьому є те, що сучасна людина має доступ до набагато більшого
об`єму інформації (причому інформації, насамперед, образної, візуальної) про
моделі культури, матеріального та духовного споживання, способів життя, що
відрізняються від тих, котрі задані їй звичкою, традицією або безпосереднім
соціальним
середовищем.
Процес
сучасної
інформаційно-комунікаційної
глобалізації призвів до принципової зміни механізму сприйняття, до того, що
«картинка» поступово стає сильнішою за «слово». Візуальність, як примат
зображення над словом, є основою майже усіх видів і жанрів масової культури, які
користуються найбільшою популярністю у сучасних споживачів її артефактів. У
повсякденному художньому житті спостерігається перевага візуального,
видовищного начала, де на перших місцях знаходяться не реалістичні образи, а так
звані симулякри.
Зміни в ієрархії функцій культури призвели до появи великої кількості
різнопланових визначень сутності масової культури. Так, наприклад, італійський
вчений Енріко Фулькіньоні у книзі «Цивілізація зображення» компонує всі
визначення масової культури в шести основних типах [цит. за 6, с. 101]. Але,
проаналізувавши всі шість типів, ми вважаємо, що деякі з них повторюються, і
можна виокремити чотири наступних. По-перше, масову культуру визначають як
можливу сукупність ідей, поглядів, цінностей суспільства, тобто «маскульт»
розуміється в розширеному, сумативному змісті. По-друге, масова культура здійснює
популяризацію справжнього мистецтва, а також певних способів мислення й
інтелектуальних систем. По-третє, масова культура складається із залишків старої
елітарної культури, що були пристосовані до більш низького інтелектуального рівня
населення і його недостатньо диференційованим емоційним потребам. По-четверте,
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масова культура – це знання й цінності, вироблені сучасними засобами інформації,
які впливають на все суспільство в цілому.
Розглянуті позиції стали еволюційним результатом того, що в кінці 60-70-х рр.
в ХХ ст. в західних країнах стає популярною ідея переорієнтації свідомості на
цінності
самоактуалізації
особистості
в
культурі
повсякденності,
яка
супроводжувалася частковою втратою інтересу до чисто матеріальних аспектів
споживчого існування. Постмодерну культуру все більше цікавить окрема,
неповторна людина з її вітальним переживанням поза ідеологічною спрямованістю,
поза перфекціоністичним співвідношенням між минулим і майбутнім. Отже, у
контексті постмодерністської парадигми екзистенції, в якій феномен повсякденності
займає провідну позицію, можна стверджувати, що «масова культура» – це якісно
новий (стосовно «традиційних» культур) спосіб життя в соціальному просторі.
Власне, соціальний простір пропонує індивіду той або той спосіб життя: рівень
матеріального статку, систему знаків, усталених символів і цінностей, що склалися,
форм зв‘язків і відносин між людьми, норми мислення і поведінки. Пропонуючи,
покладаючи, наполягаючи, вимагаючи, соціальний простір якраз і керує мисленням
і поведінкою людини, а створювана суспільством культура для мас, сукупність її
інститутів і функцій – це і є той соціокультурний механізм, за допомогою якого
здійснюється керування.
Відтак, якщо спиратися на все вищезазначене, більш актуальним часові стає
визначення масової культури французького соціолога та культуролога Ж. Фрідмана:
«Під «масовою культурою» варто розуміти усі блага споживання, надані в
розпорядження публіки (у найширшому змісті цього слова і незалежно від усіляких
розходжень у категоріях прибутку і професії) завдяки засобам масової комунікації в
умовах технічної цивілізації» [цит. за 4, с. 55]. Відповідно до цього, масову культуру є
сенс розглядати як явище, яке трансформує та адаптує набір історично існуючих,
універсально «вічних» істин та цінностей. Вона не виконує соціально-заплановану
виховну функцію, а отже, не прагне переробити людину за суворими вимогами
класової чи корпоративної моралі.
Посилення процесу індивідуалізації стимулювало феномен демасифікації
масової культури, що і відзначає Л. Просандеєва [5, с. 39]. За таких умов «масова»
культура не може бути реально масовою, а тому актуальності набуває ракурс заданий
М. Маклюеном щодо масової культури як популярної.
Англійський термін «popular» має декілька значень – «загальнодоступний»,
«народний», «популярний», «той, що користується попитом», чим і
характеризується феномен сучасної масової культури. Водночас, розуміння масової
культури як «популярної» зближає її зі споживчою культурою. «Популярна культура
<…> є культура масового попиту. Витвір є популярним, якщо його створено так, аби
відповідати життєвому досвіду й системі цінностей більшості», – стверджує
американський культуролог Д. Белл [цит. за 2, с. 141]. А. Бергер розширює поняття
«популярна культура»: «Це культура народу, яка виявляється в його поведінці, в
його цінностях, в особливостях його розваг, а не просто певні художні форми, які
доходять до аудиторії» [9, с. 70]. Отже, популярна культура – це видозмінена під
впливом нової ідеології, сучасних ринкових відносин, комунікативних засобів
спілкування масова «народна» культура доби Постмодерну, що збагачена оновленим
ціннісним змістом, де центральне місце займають цінності повсякденності, які
ігнорувалися раніше. Поп-культура включила до себе популярні духовні практики,
сферу повсякденних переживань, суб- та контркультурні рухи тощо. Популярна
культура, спираючись на структуру і механізми розповсюдження, характерні для
масової культури, водночас є синтезом сенсів масової та народної (фольклорної)
культури. Вона не протистоїть і «високій» (професійній) культурі, а навпаки,
співіснує з ними в єдиному знаково-комунікативному і семантичному просторі.
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Використання поняття «популярна культура» дає можливість дійти висновку,
що масова культура, яка в умовах Постмодерну втратила свою традиційну
«масовість», є не тільки загальнодоступною, а більш індивідуалізованою. Вона
поступово еволюціонувала від стандартно-масовидної до популярної як особистісно
репрезентативної, що спричинило до сприйняття її як культури, котра характеризує
певний ціннісний спосіб повсякденного життя. Таким чином, повсякденність, яка
завжди викликала масовий інтерес, але часто ігнорувалася класичною культурою,
знайшла, нарешті, свій відгук у сучасній популярній культурі. Враховується, що
людина доби Постмодерну намагається часто компенсувати свої нереалізовані творчі
та критичні здібності у споживанні витворів поп-культури. Остання надала
можливість підготовленим реципієнтам брати активну участь (на відміну від
пасивного споживання виробів маскульту) не тільки в інтерпретації її артефактів, а
також і у створенні самих себе, адже популярна культура є інтерактивною.
Завдяки своїй загальнодоступності, сучасна популярна культура відбиває
різноманітні суспільні настрої, різноманітний рівень естетичної свідомості різних
прошарків публіки, що не можна не враховувати. Оснащена потужними засобами
впливу, популярна культура спроможна аксіологічно «опрацювати» будь-які
потреби, будь-які види споживацького попиту у сфері арт-бізнесу. Популярна
культура доби Постмодерну – це різнобарв‘я стилів, від розважального мистецтва до
реклами товарів, і в, кінцевому рахунку, естетики предметів повсякденного
споживання. Вона зовсім не байдужа до того, що йде «знизу» від аудиторії та
замовників, адже власні інтереси бізнесу потребують швидкої та точної реакції на всі
заявки масового смаку і попиту, й індустрія розваг охоче враховує ці вимоги.
Прагнення до фольклоризму, народності популярна культура задовольнила появою
нео-фольклору, втіленому у телевізійній та рекламній формах. Документальні
персонажі, грубуватий гумор, іронія, що межує з невихованістю, відсутність
естетичного смаку, лубочні мотиви – уся ця стилістика занурює глядача у народні
художні традиції, надає відчуття звичності та простоти.
Отже, внаслідок процесу індивідуалізації в суспільстві і розчиненню масової
культури в способі повсякденного життя, динаміка масової культури в добу
Постмодерну призвела до еволюційної оціночно-аксіологічної трансформації
традиційних поглядів дослідників. Поняття масової культури еволюціонувало в
популярну культуру, відтак змінивши аксіологічну характеристику досліджуваного
явища. З точки зору ціннісного змісту масова культура формується «зверху», від
економічних й ідеологічних проектів власних структур, великих компанійвиробників, що мають на увазі «оману мас». «Популярна культура», яка за суттю дії
своїх механізмів є теж масовою, все ж таки має більш позитивне аксіологічне
забарвлення. Таким чином, під популярною культурою слід розуміти видозмінену
під впливом нової ідеології, сучасних ринкових відносин, електронних засобів
інформації та спілкування, масову культуру доби Постмодерну, що збагачена
оновленим ціннісним змістом, де центральне місце займає цінність повсякденності.
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ФЕНОМЕН СУБ’ЄКТНОСТІ: МЕТОДОЛОГІЧНІ РЕФЛЕКСІЇ
Валентина Дротенко,
Юрій Гуйда (м. Дрогобич, Україна)
Для сучасної соціальної філософії категорія «суб‘єктність» відіграє особливу
роль у дослідженні нерозривної єдності всіх якостей соціального індивіда:
природних і соціальних, громадських та індивідуальних. «На інструментальному
рівні властивість бути суб‘єктом відбивається в категорії «суб‘єктність» як
інтегративному процесі психіки, що забезпечує адаптацію і перетворення людиною
себе і навколишнього середовища за рахунок інтеграції емоційних, рефлексивних і
дієвих компонентів свого образу «Я» [4, с. 3]. Втім слід зазначити, що термін
«суб‘єктність» ще не здобув концептуального визначення в системі соціальнофілософського знання і часто ототожнюється з поняттям «суб‘єктивність».
Соціально-філософський аналіз феномену суб‘єктності з погляду історикофілософського концепту «суб‘єктність» (від Аристотеля до Канта, Фіхте, Шеллінга,
Гегеля) дозволяє розглянути розвиток поняття «суб‘єктність» у взаємозв‘язку з
предметно-практичною та духовно-теоретичною діяльністю суспільного індивіда, як
продукт саморозвитку особистості, як спосіб самоідентифікації і форму
самореалізації.
Згідно з Аристотелем, важливою категорією для поняття суб'єкта є «дія»
(«praxis») – те, що, перетворює, викликає рух і зміну. Інакше, ознакою суб'єкта
виступає активність, тоді як об'єкт пасивний і може лише чинити опір дії. Існує
два типи взаємодії: дія відповідає суб'єкт-об'єктному, а «те, що зазнає дії» – об'єктсуб'єктному типу. Найважливіша характеристика дії – розгортання у часі: тобто
можна говорити про «процес взаємодії», крім того, дія «допускає і протилежність
собі, і більшу чи меншу ступінь» [3, с. 79]. «Відчувати вплив і впливати – не в
природі будь-якої речі, а властиво лише тим, які містять в собі протилежності» [3,
с. 79], тобто можна говорити і про «форму взаємодії». Аристотель фактично
переходить до категорії «взаємодія», похідної від категорії «дія», що дозволяє
описувати ситуації, коли є взаємний вплив предметів і явищ одне на одного. При
цьому взаємодія з точки зору процесуальності є перехід можливого в дійсне
(актуалізація). Це означає, що суб'єктність може бути прихованою, не проявленою,
існуючою лише як можливість, або актуалізованою, проявленою, що маніфестує
себе. «З речей, здатних діяти, ті, у яких форма не знаходиться в матерії, впливають,
не зазнаючи впливу, а ті, у яких перебуває, - самі схильні до дії» [3, с. 406]. Отже, в
понятті суб'єктності на перший план постає активність мислячого індивіда в
пізнанні дійсності та її перетворенні.
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Причиною явищ в просторі і часі є свобода волі людини на відміну від відчуттів,
причиною яких є «речі в собі». Разом з тим є суб'єктивні поняття, які Кант називає
апріорними, виводячи їх з виділених Аристотелем форм силогізму. До них
відносяться важливі для аналізу суб'єктності поняття: «існування», «необхідність»,
«можливість», «причина і дія», «взаємодія». У «Метафізиці моралі» (1785) [8] Кант
вводить поняття категоричного імперативу – формулу наказу розуму, об'єктивний
принцип, який нав'язується волі. Апріорний характер категоричного імперативу
зводиться до того, що певний вчинок необхідний «категорично», незалежно від
поставленої мети, на відміну від умовного імперативу, який означає, що для
досягнення конкретної мети слід зробити конкретну дію (вчинок). Категоричний
імператив містить абсолютну необхідність діяти у відповідності з законом,
причому закон не містить обмежуючих умов: «роби так, щоб максима, якою
керуєшся, могла стати загальним законом». По суті, Кант описує вищий рівень
суб'єктності. Разом з тим суб'єктність індивідуальна: при аналізі суб'єктності,
розглядаючи вчинки, які виходять із категоричного імперативу, слід враховувати не
тільки бажаний суб'єктом образ майбутнього, але і досягнуті результати.
Вже Кант зробив предметом своєї «критичної філософії» реальність людської
свідомості з її пізнавальними філософсько-світоглядними установками, в яких
проявляється діяльність людини як особливий тип буття, на відміну від буття
природи. Це відкривало можливість розробки онтології нового типу, в якій у якості
«буття» виступає свідомість людини як духовна діяльність. Фіхте реалізував цю
можливість у своїй філософській системі, відмовившись від кантівського тлумачення
«речі в собі» як незалежної від людської свідомості сутності. На думку Фіхте, увесь
свій зміст свідомість повинна пояснити з самої себе, без апеляції до зовнішньої
природи, «речей в собі». Тому філософія повинна стати вченням про «Я» як
особливу духовну субстанцію, сутністю якої постає ця принципова необмежена
вільна діяльність. «Знання ... існує саме для себе: знання стає самосвідомістю; і в цій
самосвідомості воно є для себе власна, що грунтується на собі сила, свобода і
діяльність» [4, с. 138].
У трактаті «Мораль» («Наукоучение») (1797) Фіхте [9] говорить вже не про
абстрактну тенденцію до оволодіння всім, що оточує живий організм, а більш
конкретно про «інстинкт», «потреби» і «задоволення». Самосвідомість виникає як
рефлексія спонукання, тобто коли воно усвідомлюється як «моє спонукання».
Завдяки цьому спонукання перестає бути інстинктивним, і, за висловом Фіхте,
відбувається «стрибок» з природної необхідності в людський світ. «Я», яке було до
того лише пасивним дзеркалом інстинктивної поведінки, набуває суб'єктності. Фіхте
стверджував: природа не діє (не є суб'єктом), діє лише людина – вільна істота, яка
володіє суб'єктністю. На відміну від тварин, які задовольняють потреби
інстинктивно, людина здатна діяти відповідно до усвідомлених намірів. Як зазначав
Фіхте, на початку усвідомленої дії стоїть акт волі – вільне рішення «Я», навіть якщо
це рішення зводиться до схвалення спонукання, що виникає з «біологічного
досвіду».
Спонукання завдяки усвідомленню перестає бути інстинктивним і стає
частиною самосвідомості. Самосвідома істота завдяки контролю вмісту свого
чуттєвого досвіду («емпіричного Я») може впливати на свої спонукання,
трансформувати їх. Саме така здатність самосвідомості лежить в основі її
розвитку. Тому, з погляду Фіхте, призначення людини полягає в перетворенні
природи і суспільства, щоб зробити їх ідентичними з собою. Для цього людина
«повинна визначати сама себе і не дозволяти визначати себе нічим зовнішнім».
Говорячи про перетворення природи і суспільства, Фіхте вказує, що людина,
відсуваючи межу «не-Я», залишає свій «слід» на предметах, так щоб вони
представляли собою її своєрідне відображення; тим самим вихідна природна
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визначеність предметів змінюється на людську визначеність, у чому і полягає
моральне завдання людини. По суті, мова йде про творчість, завдяки якій людина
уникає загибелі. Творча дія дозволяє перейти межі індивіда і продовжитися в
наступних поколіннях.
Шеллінг [11] зазначає важливу обставину, що хоча кожна людина діє виходячи
з особистої мотивації, разом з тим її дії вплітаються в сукупність дій всього людства,
складаючи його історію. Шеллінг називає підставу дійсності «суб'єкт-об'єктом». Ця
основа має дві форми існування – суб'єкт (тотожний свідомості) і об'єкт (тотожний
природі). У «Системі трансцендентального ідеалізму» для позначення основи
дійсності Шеллінг використав поняття «ідентичність», щоб висловити думку, що в
природі, як і в свідомості, одна і та ж будова основи, яку можна позначити як
«самостворення», як сходження до вищої стадії розвитку. При цьому Природа
творить несвідомо, але в її продуктах можна виявити тенденцію спрямованості до
вищого, до розуму, носієм якого виступає людина. На противагу природі світ людей
творить свідомо, але в процесі цієї колективної творчості виникають незаплановані
наслідки, щось неусвідомлене.
Якщо Фіхте висунув тезу, що основою світу є «Я», то Шеллінг прийшов до іншої
– основа світу є те «ідентичне», що, з одного боку, проявляється в природі і в
людській свідомості, а з іншого – в історії і мистецтві. Природу Шеллінг розуміє як
незалежну від свідомості, оскільки натхненність природи проявляється в
спрямованості до вищого (до розуму), а спрямовуючою дійсністю є жива природа,
організм. При цьому природа і штучні творіння «випромінюють» дійсність, що
пізнається розумом. У філософській системі Шеллінга абсолютне усвідомлює себе в
людському пізнанні – ця думка згодом розвинена Гегелем. Шеллінг у роботі
«Виклад моєї системи філософії» виступає з позиції підстави (основи), яку називає
«абсолютною ідентичністю» і яка відносно до природи і свідомості є їх «буттям у
собі». Це «буття у собі» має форму суб'єктності свідомості (або історії), з іншого
боку – об'єктності природи. В обох формах діють загальні принципи, і хоча в
свідомості або історії переважає суб'єктивний принцип, а в природі – об'єктивний, в
свідомості або історії вбачається об'єктивне начало, а в природі пізнається
«розумне» у вигляді сукупності природних законів.
Г.В.Ф. Гегель розвиває концепцію абсолютного начала речей, котре, як і
Шеллінг, Гегель називає «суб'єкт-об'єкт». «Наука логіки», в якій Гегель виклав цю
концепцію, містить інформацію про об'єктивний світ. «Дух» реалізується в
матеріальному світі та в історії, і його прояви люди поступово усвідомлюють в
законах природи, в законах суспільства. Діалектика абсолютної ідеї як основи
реальності проявляється в динаміці змін у природі й людській історії, що розуміється
як прогрес, а також в людському пізнанні. У «Феноменології духу» Гегель розуміє
пізнання, еволюцію суспільства і форм, в яких суспільство усвідомлює саме себе, а
також релігію та філософію, як вираження спрямованості абсолютної ідеї до свого
самопізнання. Таким чином, абсолют є не тільки субстанцією, а й суб'єктом, тобто
джерелом власного руху до самосвідомості. Ось як Гегель розуміє суб'єкт: «вища в
свідомості є суб'єктивність як така; вона є тотальність і може бути самостійна в собі,
це – уявлення істинної самостійності. Самостійне те, що не знає протилежності,
долає цю протилежність, не зберігає в протиставленні собі кінцеве, але містить ці
протилежності в самому собі і водночас долає їх в собі. Це визначення суб'єктивності
... є також визначення суб'єктивної свідомості: вона знає себе як суб'єкт, як
тотальність, справжню самостійність»[6, с. 34].
У сучасній літературі, як зазначає С.Д. Дерябо [7], використовується два
терміни, що позначають якість суб‘єкта: «суб‘єктивність» і «суб‘єктність». У першому
випадку в семантичному полі домінує схема адекватності (неадекватності)
відображення суб‘єктом об‘єктивного буття, і в термін «вбудована» гіпотеза про
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характер системоутворюючої властивості суб‘єкта. У другому – термін позначає лише
системну якість суб‘єкта, сам факт його наявності як такого, не висуваючи при цьому
жодних гіпотез про його сутність. Термін «суб‘єктивність» тривалий час залишався
домінуючим, оскільки в дослідженнях проблеми «суб‘єкта – об‘єкта» акцент робився
не стільки на онтологічному, скільки на гносеологічному аспекті: найважливішого
значення набувало питання про адекватність / неадекватність відображення
суб‘єктом об‘єктивного буття, тобто суб‘єктивність розглядалася як системна якість
суб‘єкта.
У контексті диференціації цих понять доцільно розглянути концепцію
В.Е. Чудновського [7], який поставив своїм завданням розробку не категорії суб‘єкт, а
поняття суб‘єктивності. Для нього, як і для багатьох сучасних дослідників, важливим
є поняття «суб‘єктної активності». Розглядаючи переломлення зовнішнього через
внутрішнє, автор виявляє існування внутрішнього джерела активності й розвитку,
визнає внутрішню логіку розвитку індивіда – «спонтанність», яка необхідна для
розуміння діалектики розвитку: індивід у процесі своєї життєдіяльності набуває
таких властивостей, які не зумовлені однозначно ні зовнішніми впливами, ні
внутрішніми природними даними. Вони – результат взаємодії, діяльності індивіда
як єдиного саморегулюваного цілого. Цим цілим є суб‘єктивна реальність, яка має
відносну самостійність. Вона формується під впливом об‘єктивних умов, і потім сама
починає впливати на них і створювати собі «середовище розвитку», що свідчить про
«активність суб‘єктивного начала». Кажучи словами С.Л. Рубінштейна, можна
розділити суб‘єкта як ідеальну реальність, і суб‘єкта як функцію. Тоді перше буде
суб‘єктивністю, а друге – суб‘єктністю.
У роботі О.М. Волкової [5] суб‘єктність визначається через категорію
«відношення» і є відношенням до себе як до діяча. Ставлення людини до себе як до
дієвої передбачає визнання і прийняття не тільки у себе, але й у іншої людини
активності, свідомості, пов‘язаної зі здатністю до цілепокладання і рефлексії,
свободи вибору і відповідальності за нього, унікальності. Розглядаючи динаміку
суб‘єктності в процесі розвитку, авторка описує дві її сутнісні характеристики: 1)
здатність змінювати навколишню дійсність і себе у ставленні до неї і 2) реалізація
своїм життям принципу міри: перетворюючи, сама людина встановлює розміри
перетворень і межі свого втручання [5, с. 22]. У суб‘єктності робиться акцент на
активно-перетворюючій функції особистості [5, с. 38].
Н.Х. Александрова [2] досліджуючи особливості суб‘єктності, вважає
суб‘єктність особистісною властивістю, що визначається характеристиками
самосвідомості: переживаннями ідентичності, збереженням функцій контролю,
стійкістю і варіативністю Я-образу, рівнем самоприйняття, що виражається у
визнанні себе активним діячем і дозволяє людині прийняти зміни у своєму
фізичному вигляді й соціальному становищі, усвідомити суперечність можливостей і
обмежень.
У роботі О.М. Азлецької суб‘єктність виступає як характеристика особистості.
Людина визначається не як діяч-виконавець, а як упереджений сценарист своїх дій,
якому притаманні певні переваги, світоглядні позиції, цілеспрямованість
перетворювача [1, с. 14]. Авторка виділяє рівні розвитку суб‘єктності особистості: від
суб‘єкта цілепокладання до суб‘єкта свого життєвого шляху. Робить висновок про те,
що дуже складна цілісна структура людини як суб‘єкта життя розкривається лише на
соціальному рівні розвитку людини як особистості. Соціально-психологічна
адаптація розглянута як інтегральна характеристика сформованості суб‘єктності
особистості; визначено особливості та психологічні передумови соціальнопсихологічної адаптації; простежено зв‘язок успішності формування суб'єктності з
умовами соціалізації в мінливому світі.
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Концепція С.Д. Дерябо [7] продовжує суб‘єкт-суб‘єктну традицію, виявляючи як
формується ставлення у людини до іншої людини і до природи. Головним поняттям
цієї концепції є поняття «суб‘єктифікації», що означає «наділення об‘єктів і явищ
світу суб‘єктністю» [7, с. 12]. В основі цього процесу, як зауважує автор, лежить
прагнення людини «зробити світ своїм», створити свою реальність. Суб‘єктність
визначається як властивість, що відкривається в здатності суб‘єкта «покладати себе в
основу» екологічного світу і самого себе. Дерябо виділяє три основні властивості
людини,
через
які
конкретизується
суб‘єктність:
самовпорядкування,
самоспричинення і саморозвиток. Визначається структура суб‘єктності: людина
пізнає, людина відноситься, людина перетворює. Відповідно до цього в процесі
суб‘єктифікації виділяються три аспекти: гносеологічний («вважати суб‘єктом»),
аксіологічний («відноситься як до суб‘єкта») і праксеологічний («чинити як з
суб‘єктом»). До традиційного розуміння активності суб‘єктності додається не менш
традиційне розуміння суб‘єктивності в сенсі упередженого ставлення до
навколишнього світу, а також визнання цінності кожної людини в якості основних
характеристик суб‘єкта.
1.Аналізуючи історико-філософський зміст соціального феномену суб‘єктності,
можемо визначити концепт «суб‘єктність» як специфічний «модальний оператор»
(необхідність, можливість, дійсність) особистості, який виявляє спрямованість
суб’єктної активності, а саме:
 спосіб самовизначення (вибір і прийняття рішень; проблемність і
гармонізація дійсності);
 форми самореалізації (інтерактивність способів взаємодії та
продуктивність результатів діяльності);
 спосіб відповідального (рефлексивного) розпорядження свободою в
обмежених просторово-часових рамках.
2. Сучасна філософська рефлексія за поняттям суб‘єктність закріплює значення
особливої особистісної якості, пов‘язаної з активно-перетворювальними
властивостями і здібностями індивіда. Причому підкреслюється процесуальний
характер самості Я, пов‘язаний з самовизначенням, самосвідомістю,
саморегуляцією, суб‘єктифікацією та ін. Структура суб‘єктності якісно визначається
трьома завданнями, які людині необхідно вирішити за допомогою діяльності і
спілкування, щоб «зробити світ своїм»:
1.
пізнання світу (Що є світ? Яке його значення для «в-собі-і-длясебе-буття»?);
2.
формування суб’єктивного ставлення до світу (Що він означає
для мене? Яким йому потрібно бути?);
3.
перетворення світу (Що потрібно в ньому змінити? Які
результати моєї активності, чи вдалося «зробити його своїм»?).
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НОВА МЕДІАРЕАЛЬНІСТЬ: ЗДОБУТКИ ТА ВТРАТИ
Тетяна Жеребцова (м. Покровськ, Україна)1
З появою новітніх винаходів і технологій у сфері передачі інформації у світі
набула поширення нова реальність –медіареальність. Важко знайти людину, яка
була б не залучена до будь-якого з видів отримання інформації з медіа. Більшість
молоді не уявляє свого життя без новітніх технологій медіапростору. І тому в даний
час важливо кожному з нас знати та розуміти, як саме впливає медіареальність на
оточуючий нас світ, суспільство, соціальні процеси у світі, психологію особи та
людства вцілому.Заміна реальності як такої на віртуальну реальність, актуалізує
суспільні проблеми, бо завдяки медіапростору будується та спрямовується соціальна
реальність, формується громадська думка.
Дана тема є актуальною в будь-якому сучасному суспільстві. Багато учених
стурбовані проблемою наслідків появи нової медіареальності. Дане питання
досліджувалось у працях таких вчених як: П. Винтерхофф-Шпурк,Маршалл
Маклуен, І. В. Челишева,Г.П.Бакулев,Л. В. Матвєєва, Бузін В. Н, Стів Харрісон та
інші.
Мета роботи: розглянути та проаналізувати здобутки та втрати, отримані
внаслідок появи нової медіареальності.
Медіареальність–
це
реальність,
знаково-символічне
інформаційне
середовище, яке вироблене, представлене та відособлене засобами медіа. Вона
потребує досліджень з боку таких наук як: філософія, медіафілософія, журналістика,
політологія, культурологія та ін.
Медіа (засоби комунікації) – це канали та інструменти, які використовують,
щоб зберігати або передавати інформацію чи інші види даних, які містять текстову,
Науковий керівник – Нікульчев Микола Олександрович, д. богосл. н., к. філос. н., професор, завідувач кафедри
філософії ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» (м. Покровськ)
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звукову та візуальну інформацію – графіку, відео, анімацію, виступають
посередником між реальністю і суб'єктом пізнання, спотворюють,як несвідомо так і
свідомо, інформацію про реальності, яка перешкоджає її об'єктивному сприйняттю.
Слід розрізняти, що медіапростір – це інформаційний простір абовид існування
контенту, одночасно відторгнутого від системи медіа та основаного на ньому,
здатний впливати на процеси, що відбуваються в його межах і взаємодіяти з
цільовою аудиторією, а медіареальність – це одна з його характеристик, межа одного
явища інформаційного простору, пов'язана з такими концептуальними схемами, як
«реальність» та «ірреальність».
Медіареальність, як один з типів віртуальної реальності, є процесом заміщення
реальних об'єктів симулятивними, тобто образами.
Віртуальна реальність – це несубстанціональна реальність, що має суспільну
природу, породжена свідомістю суб'єкта на основі образів, створюваних у процесі
взаємодії людини з різними системами: медіа, мистецтвом, комп'ютерними
технологіями, – та існує до тих пір, поки ця взаємодія триває.
Реципієнт – суб‘єкт комунікації, отримувач інформації.Реципієнт має справу не
з подіями і фактами, як такими, а з їх медіаобразами.
Медіаобраз – це структурний візуально – емоційний компонент віртуальної
реальності, що представляє собою медійну модель об'єктивного буття, тобто
викривлену модель реальності, відбиту в інформаційних носіях і суспільній
свідомості (Мал. 1).
Індивід практично не помічає процесу занурення, протягом довгого часу не
усвідомлює свою присутність в медіареальності, а вихід з неї досить складний,
оскільки медіаобрази формують картину світу сучасної людини.
Події
реальної
дійсності

Відображення події
у ЗМІ, створення
медіаобразу

Втрата зв’язку з дійсністю, сприйняття
спотвореної картини реальності, в результаті
чого може сформуватися спотворений
світогляд

Комунікація

Сприйняття
повідомлення
реципієнтом.
(Обробка
медіаобразу)

Занурення в
медіареальність

Мал. 1. Модель занурення в медіареальність

-

До основних властивостейновоїмедіареальності можна віднести:
несубстанціональність – здатність існувати, але бути «невидимою», не
сприймається приладами;
порожденість: медіареальність породжена взаємодією свідомості суб'єкта і
системи медіа, яка сконструйовала медіаобраз;
медіареальність існує для суб'єкта тоді, коли він, поринаючи, стає частиною цієї
реальності;
символічність: змістовним компонентом процесу медіареальності виступають
знаково-символічні образи;
в медіареальності існують свої уявлення про простір і час;
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- породжує нове середовище існування людини: нові види діяльності, продукти
та послуги, нові уявлення про якість життя, нові цінності,новий спосіб життя.
До 1980-х років медіа представляли собою друковані видання, радіо і
телебачення, які отримали назву традиційні або «старі»медіа.
«Нові» медіа – це традиційні медіа, перетворені в цифровий формат, які мають
можливість бути представленими в мережі Інтернет. Вони з'явилися під впливом
розвитку комп'ютерних технологій і комунікацій у кінця XX століття. Наприклад,
електронні бібліотеки, соціальні мережі, онлайн-радіо тощо.
Г.П. Бакулев відокремлює основні риси, що відрізняють «нові» медіа від
«старих»:
- Децентралізація – пропозиція і вибір інформації більше не визначаються
виключно їх постачальниками.
- Висока пропускна здатність – технології дозволяють подолати обмеження,
властиві ефірному мовленню.
- Інтерактивність – одержувач інформації може сам її обирати, відповідати на
неї, обмінюватися нею безпосередньо і взаємодіяти з іншими отримувачами.
- Гнучкість форми, змісту та використання[1, с.135].
«Нова» медіареальність міцно закріпилася в житті сучасної людини і змінила
образ її існування.
Еволюція медіареальності може спричинити для всіх, хто так чи інакше має
відношення до виробництва, регулювання або споживання інформаційних і
комунікаційних ресурсів ряд суттєвих загроз:
1. Проблеми, пов'язані з об'єктивними процесами, що відбуваються в
медіапросторі, і вимагають в основному техніко-технологічних рішень.
Загроза інформаційного потопу – неконтрольоване збільшення кількості
інформації, що робить практично неможливими спроби керувати інформаційними
процесами. У світі вже зареєстровано 311,5 млн. доменів[4].
Технологічна сингулярність – момент, який настане після створення штучного
інтелекту та інтеграції людини з обчислювальними машинами. Після цього моменту
технічний прогрес стане настільки швидким і складним, що виявиться недоступним
розумінню людей. Згідно з розрахунками російського вченого А. Д. Панова, точка
сингулярності знаходиться в районі 2027 року.
2. Політичні і геополітичні проблеми.
2.1. Формування нового глобального медіапорядку.
- Глобальний наступ нових інформаційних технологій породжує необхідність
пошуку нових комунікативних форм адаптації людини до сучасних
цивілізаційних умов його буття.
- Зміна ціннісних орієнтацій і мотивації поведінки людини в контексті сучасних
економічних, політичних та соціокультурних процесів.
2.2. Інформаційна стратифікація.
Інформаційна стратифікація – це процес поділу інформаційного простору на
шари, що характеризуються різним обсягом доступу до інформації та ресурсів
комунікації. Наростання інформаційної та комунікаційної нерівності як між
країнами, так і між регіонами, соціальними групами та індивідамичастіше за все є
результатом політики правлячої медіа-еліти, що розглядає інформаційну нерівність
як важливий механізм стабілізації соціальної системи.Медіа-еліта – це та частина
суб'єктів медіапростору, в руках якої зосереджені позиції, наділені найвищим
соціальним статусом і найбільшими можливостями доступу до медіаресурсів.
2.3. Медіакратія, тобто підвищення залежності соціальних інститутів і людей від
засобів масової інформації.
3.Соціальні і психологічні загрози медіапростору.
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3.1. Психологічний розрив поколінь.
На Графіку 1 зображена частка користувачів Інтернету серед різних вікових
груп за даними всеукраїнського дослідження по користуванню Інтернетом
населенням України Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 2016
р.[4].

Графік 1. Частка користувачів Інтернету серед різних вікових груп
На даному графіку простежується зворотна лінійна залежність між віком і
використанням Інтернету. Протягом останніх двох років всім віковим групам
молодше 60 років притаманне активне зростає користування Інтернетом.
Психологічна кластеризація інформаційного суспільства:
- «Цифрові з народження»–до 12 років;
- «Цифрові аборигени»–13–29 рр.
- «Цифрові іммігранти»–30–39 рр.
- «Бебі-бумери»–40–59 рр.
- «Комп'ютерно безграмотні»–60 років і старше.
3.2. Медіазалежність.Вона визначає залежність між медіа і людиною як
відносини, в яких потенціал людей для досягнення своїх цілей залежить від
інформаційних ресурсів системи засобів масової інформації.
В сучасній медіареальності з‘явилися такі різновиди залежності від медіа:
комп'ютерна залежність, «електронне блукання», «мережевий азарт», залежність від
«кібер-відносин» та інші.
Порівняно з даними попереднього року, проникнення регулярних інтернеткористувачів старше 15 років в Україні зросло на 4% – до 66%. Щоденна аудиторія
соцмереж зростає, наприклад, кількість користувачів «Одноклассники»в Україні
зросла до 5,4 млн.[4],"ВКонтакте" до 13 млн.[5].
3.3. Медіаагресія–це приватні та безсистемні форми цілеспрямованого впливу на
аудиторію для зміни громадської думки за допомогою медіа.
Психологи розрізняють такі рівні можливого впливу медіаагресії на аудиторію:
- Психологічний рівень впливає демонстрацією великої кількості катастроф,
агресивності, високою частотою переривання рекламою передач з таких сторін
як: поведінкова, емоційна (афективна) та когнітивна.
З боку поведінки: медіанасилля збільшує агресивну поведінку респондента по
відношенню до оточуючих; з емоційної сторони –можливе виникнення
стійкого страху; з когнітивної сторони – зміна сприйняття глядачем
реального світу.
- Морально-етичний рівень: збільшення низькоморальної інформації веде до
зміщення моральних та ціннісних орієнтирів особистості сучасної людини.
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«Нова» медіареальність має як певні здобутки, так і певні витрати.
Суперечності в медіасфері під впливом факторів зобразимо у вигляді таблиці (Табл.
1).
Таблиця 1. Здобутки та втрати нової медіареальності за впливом факторів на
неї
Плюси

Мінуси

Державна політика
Свобода слова
Жорстка цензура
Необмежені можливості доступу до Приховування інформації в інтересах
інформації
національної безпеки, громадського
порядку і т. д.
Глобалізація (економіки, інформації, політики)
Зростання доступності глобального Зростання небезпеки інформаційних
інфосередовища: збільшення обсягу диверсій,зайва деталізація і різне
інформації,
її
глобальність, тлумачення інформації
загальнодоступність
Швидкість передачі і отримання Деформуються часові вимоги, у зв‘язку
інформації
з цим можлива зміна смислового
навантаження події
Єднання
різноманіття
локальних Проблемою
є
збереження
культур в єдиному культурному індивідуальності окремих культур
просторі
Зростаючий
за
обсягом Відсутність правових основ його
інформаційний шум
обмеження
Експонентний ріст обсягу доступної Збільшення особистого часу, що
інформації
витрачається на пошук терміново
необхідної інформації
Інформаційні потреби суспільства (наукові та популярні)
Розширення спектру наукової та «Інформаційне
забруднення»
розважальної
інформації,
її суспільства,
зниження
якості
доступність для більшості соціальних інформації
верств суспільства
Нові технології (передачі, зберігання і трансляції інформації)
Небувале розширення можливостей Зростання небезпеки підробки будьзасобів
комп'ютерної
техніки, яких документів, зокрема, грошових
забезпеченість
інформацією знаків, вторгнення ЗМІ в особисте
важкодоступних
районів
країни, життя індивіда
підвищення якості передачі та строків
зберігання інформації
Аналізуючи здобутки та втрати нової медіареальності, ми прийшли до
наступного висновку: медіареальність має як позитивну, так і негативну
сторони.Характер медіапростору подвійний і досить невизначений з позиції
корисності для людини і суспільства в цілому. Медіапростір єунікальним
досягненням людства, невичерпним джерелом інформації,яке здатне пронизувати
час та простір. Але його наслідком стало те, що для сучасної людини характерні
фрагментарність мислення і мозаїчність сприйняття, розмитість ціннісних
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орієнтирів, втрата ідентичності, віртуалізованість свідомості - це є перешкодою для
пізнання реальної дійсності. Саме тому людство повинно вивчати умови, фактори і
результати взаємодії суспільства з медіареальністю, розробляти раціональну
взаємодію людей з медіапростором для того, щоб зменшити його негативний вплив.
Виявлення досягнень та втрат медіареальності є однією з найбільш гострих
проблем сьогодення. Зростаюча різноманітність форм мас-медіа вимагає їх аналізу
та вивчення. Дослідження поняття медіареальності та її складових, зважене
порівняння плюсів і мінусів дає змогу виявити її роль у динаміці сучасного
суспільства, вплив на повсякденне життя сучасної людини, спрогнозувати подальші
наслідки їх розвитку. У процесі виділення позитивних і негативних характеристик
нової медіареальності можна зрозуміти як саме вона відображається на індивіді і
суспільстві в цілому.
Подальший розвиток медіареальності залежить тільки від нас і нашої здатності
використовувати інформацію.У зв'язку з цим вивчення процесів візуалізації в
просторі сучасних електронних комунікацій повинно розглядатися в широкому
контексті.На цьому шляху належить зробити ще дуже багато чого в науковому
пізнанні та соціокультурній практиці.
Література
1. Бакулев Г.П. Массовая коммуникация: западне теории и концепции: Учеб.
пособие. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 176 с.
2. Бодріяр Ж. Симулякри і симуляція. – К.: Вид-во Соломії Павличко "ОСНОВИ",
2004. – 230 с.
3. Гаврилов А.А. Основные подходы к определению категории «виртуальная
реальность» в современном философском дискурсе//Молодой ученый.– 2012.
–№9. –С. 162–166.
4. Маркетинговые исследования [Електронний ресурс]. – Електронні дані. –
[Copyright © 2017 MHMagazineWordPressThemeby MHThemes]. – Режим
доступу: https://mresearcher.com. – Назва з титул. екрану.
5. РБК – Україна [Електронний ресурс]. – Електронні дані. – [© LLC "UBT",
2006–2017]. – Режим доступу: https://www.rbc.ua/rus/lnews/vkontaktenarastila-auditoriyu-ukraine-8-1451414501.html – Назва з титул. екрану.
6. Челышева И.В. Медиареальность как новый тип социокультурного
пространства// Информатизация в образовании. – 2011. – №11. –С. 93–106.
7. Яковлева Э.В. Теория Уолтера Липпмана и ее отражение в современной
медиареальности // Молодой ученый. – 2016. – №14. – С. 622–625.

ПРАКТИКИ ВІДСУТНОСТІ ТА ВИКЛЮЧЕННЯ У СОЦІАЛЬНОМУ
ПРОСТОРІ
Ірина Зорченко (м. Харків, Україна)
Як відомо, наріжним каменем будь-якого соціального порядку є та чи інша
конфігурація його приватної та публічної площин. Власне, є всі підстави
стверджувати, що зовнішньою та максимально відчутною ознакою змін у суспільстві
є зрушення демаркаційної лінії між приватним та публічним у той чи інший бік, чи
то навіть поглинання одної площини іншою. Історія неодноразово демонструвала,
що занепад публічної сфери посилює індивідуальне та приватне, так само і навпаки,
фокусування зусиль усіх акторів у публічній площині викликає занепад їх privacy.
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Оскільки вирішальною для посилення того чи іншого сегменту соціального життя є
саме зосередженість зусиль, активна присутність індивідів у ньому, видається
цілком слушним для аналізу зворотньої тенденції використовувати концепт
«відсутність». Явище, яке ми намагаємося концептуалізувати, довгий час було
поведінковим паттерном та ознакою суспільного життя, але з посиленням
індивідуалістичних тенденцій у суспільстві, з підвищенням рівня його атомізації,
виникають підстави для того, щоб розглянути відсутність як певний етос, що
характеризує (пост)сучасність.
Історія філософії знає багато спроб тим чи іншим чином концептуалізувати та
«вловити» феномен відсутності у соціальному та політичному просторі. Ще давні
греки, у зеніті своєї суспільно-політичної активності, у Периклів золотий вік
демократії охоче використовували слово «ιδιωτης» (що в подальшому стало
медичним діагнозом, а згодом – і просто лайливим словом «ідіот» = буквально
«слабак») для позначення того, хто, маючи всю повноту прав у полісі, не брав (іноді
принципово і підкреслено) участі у політичному та громадському житті, тримаючись
осторонь від прийняття рішень та несення відповідальності. Шкідливість такої (на
погляд еллінів ницої) позиції врахував видатний законотворець Солон Афінський.
Він запроваджує закон, згідно з яким кожен громадянин поліса під загрозою
безчестя зобов‘язаний визначитися зі своїми політичними уподобаннями таким
чином, щоб у періоди заворушень та надзвичайного стану ніхто не міг ухилитися від
політичної боротьби. Вочевидь, давні греки цілком розуміли необхідність залучити
кожного громадянина до участі у вирішенні суспільно-політичних питань та
розділення тягаря відповідальності; ба більше, історія демонструє також притаманне
грекам розуміння того, що самоусунення призводить до ризику бути
підпорядкованим тому, хто набагато гірший за тебе, але ж це є принизливим та
неприпустимим для вільно народжених еллінів. Відома й думка Платона про те, що
найгіршою покарою за громадянську пасивність стануть злодії при владі.
З плином часу та із втратою справжньою елітою статусу керманичих,
змінюються погляди на політичну та громадську активність. В добу пізнього
еллінізму, із розростанням ойкумени, втратою державами-полісами самостійності,
зміцненням централізованої влади та бюрократії, з переоцінкою набору чеснот,
якими конституювалась гідність людини (власне, останнє чітко віддзеркалюється у
зростанні поваги до індивіда уже не як до носія певного соціального статусу, а просто
навіть загально-людських рис), - під впливом усіх цих чинників площина публічного
скорочується, тоншає. З катастрофічним зменшенням ваги публічного вчинку
посилюється приватна сфера. Ці тенденції дуже чітко відбиваються у філософії
стоїків та епікурейців – двох найпотужніших філософських течій доби еллінізму.
Поворот від турботи про поліс до піклування про себе пов‘язаний із розумінням того,
що політичне кермо вже в чужих руках, вплинути на рух величезної імперії та хід
думки недосяжних (а іноді й хворих та збочених) імператорів майже неможливо.
Останнє призводить до культивації так званого «внутрішнього анахорезису» «усамітнення у самому собі», що блискуче описав Мішель Фуко у своїй праці
«Турбота про себе» [7, с. 59]. До речі, внутрішня ізоляція як захисний засіб від
жахливих політичних зрушень є симптомом найгіршого сплеску авторитаризму та
тоталітаризму у суспільстві; вона є певним пожежним, аварійним виходом із
ситуації, користування яким ніхто не має право засуджувати, але завжди лишається
мовчазна спокуса все ж таки поставити питання про те, як дійшли до такого життя.
З цим дуже тісно пов‘язана проблема насильницького виключення. Її
артикуляції у сучасному філософському дискурсі ми завдячуємо Джорджо Агамбен
та його трилогії «Homo Sacer». У першій її частині [див. 1] мислитель піднімає
проблему статусу примусово виключеного з політичної та суспільної площини
індивіда, який через це постає «поза законом» і на якого не розповсюджуються
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жодні гарантії прав, ба більше – навіть гарантії життя. Виносячи за дужки питання
про біовладу та тоталітарні тенденції сучасного, буцімто ліберально-демократичного
суспільства, які викриває Агамбен, цікаво зробити наголос на поєднанні практик
відсутності та виключення. Їх взаємообернення є неминучим: (само)усунення та
(від)стороненість від суспільно-політичних подій призводить до того, що будуть
прийняті рішення, за якими мовчазних буде еліміновано. Іншими словами,
незважаючи на неприпустимість зняття відповідальності зі злочинців, можна
стверджувати, що у випадку, коли ми не проявляємо ініціативу, то буде ініційовано
нас (з усіма архаїчними конотаціями цієї процедури).
Іншим яскравим прикладом та проявом відсутності є свідомий аскетизм, що
найповніше розкривається у його релігійній формі. Яскраве зображення цього
явища та його глибокий аналіз ми маємо завдяки Сьорену К‘єркегору та його творам
«Або – або» та «Страх та тремтіння» [див. 5 та 6]. Осмислюючи релігійну форму
існування, ідеальним типом якої є біблейський Авраам, данський філософ зазначає,
що з точки зору етики та етичної стадії екзистенції, описаної в «Або – або», ‗лицар
віри‘, що усамітнюється від логіки світу та говорить у своєму серці безпосередньо до
Бога, формально є рівним злочинцю, що порушує існуючий порядок. Екстатична
релігійність ‗лицаря віри‘ вступає в конфлікт із загальним та ставить власне
індивідуальне вище за нього; або можливо, навіть творить власне «загальне» у своїй
свідомості, що, за словами того ж данця, об‘єднує його з божевільними. Описана
розкіш аскетизму як від-сторонення від світу морально виправдана лише у певному
часовому вимірі; мається на увазі тимчасове зречення від світу для зміцнення себе
та накопичення сили для того, щоб потім повернутись для свідчення і служіння. Бо
інакше в етичному вимірі утримання аскетів як відсутніх буде сприйматись як
паразитування на тілі суспільства.
Аналізуючи тенденції модерного суспільства, Ханна Арендт протиставляє
асоціальний етос «позасвітовості» (мовою оригіналу – «Weltlosigkeit») практиці,
умовно названій «vita activa», що полягає в стратегії активних вчинків у публічній
площині [див. 2]. Ба більше: Арендт ставить саму людськість у безпосередню
залежність від Вчинку; щоб відстоювати свій статус Людини, треба не тільки діяти
(як action – бо і тварини рухаються), не тільки працювати (бо то є рабство), а й
чинити – бо саме вчинок стає базисом людської гідності.
Образи відсутніх легко вбачаються у відомих концептах «чужинця» Георга
Зіммеля, «туриста та волоцюги» Зігмунта Баумана [див. 3; 4]. Відірвані від свого
топосу, екстеріарізовані та вигнані, вони є відсутніми у суспільному просторі. Для
позначення цього стану німецька мова має барвисте неперекладне слово «Zaungast»,
що буквально означає незапрошеного гостя, який спостерігає за чимось з-за
паркану, не маючи змоги або не бажаючи долучитись до дійства. Це частково
перегукується із дуже функціональним концептом «non-persons» Ервінга Гофмана,
який вводить його у своїй дисертаційній роботі [див. 8] для позначення індивіда,
якого, попри його фактичну присутність, символічно вилучено з порядку соціальної
взаємодії.
Перелічені випадки тим чи іншим чином артикулюють явище відсутності у
соціальному просторі публічної дії. У нашому сучасному індивідуалізованому, чи то
навіть атомізованому суспільстві цей поведінковий паттерн набирає силу. Буцімто
краще і безсумнівно легше концентруватися на власному/ індивідуальному/
приватному/ внутрішньому, ніж брати участь/ долучатись/ діяти/публічно
висловлюватись. Те, що можна стерпіти або на що можна закрити очі під час
політичного затишшя та стабільності, категорично неприпустимо у бурхливі часи
політичних зрушень, революцій, воєнних конфліктів. В добу, коли ситуація може
змінюватись від активності громадян, позиція внутрішнього анахорезису та
соціальної відсутності є невиправданою; те, що здобуває моральне вибачення у часи
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тоталітаризму, навряд чи здобуде його в часи фактичної наявності усіх громадських
важелів, що існують для того, щоб ними користуватися. Постійним горизонтом для
відсутніх має бути розуміння того, що відсутність поєднана із виключенням (з
агамбенівськими конотаціями цього слова) та неурахуванням позиції відсутніх.
(Само)усуваючись та виключаючи себе із заданого порядку, індивідам треба
щонайменше шукати інший або творити власний, щоб забезпечити себе присутністю
– як у сенсі соціальної взаємодії, так і на феноменологічному рівні, бо, згадаймо
Ханну Арендт, наша людськість і гідність залежить від нашого Вчинку, а дія стає
Вчинком тільки у публічній площині, що засвідчує та освячує його.
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ИЗОТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Елена Ковалѐва (г. Гродно, Республика Беларусь)
Современное общество предъявляет человеку особые требования: необходимо
быть уверенным в себе, конкурентоспособным, активным, целеустремленным,
открытым всему новому, иметь нестандартный подход к делу, быть креативным.
Поэтому в системе образования все больше внимания уделяется развитию
творческих способностей детей. Творчество помогает ребенку справиться со
многими личностными, эмоциональными и поведенческими проблемами,
способствует личностному росту. В творческом процессе ребенок получает для себя
необходимую возможность самовыражения своего потенциала, оптимизируются его
личностные особенности.
Сегодня всѐ большее внимание уделяется развитию творческих способностей,
креативности ребѐнка дошкольного возраста. Э. Фромм сформулировал понятие
креативности как «способность ребѐнка, взрослого удивляться и познавать, умение
находить решение в нестандартных ситуациях, нацеленность на открытие нового и
способность к глубокому осознанию своего опыта» [4, с. 58]. Поэтому именно
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дошкольный возраст имеет богатейшие возможности для развития творческих
способностей.
Современные исследователи уделяют особое внимание художественному
творчеству, как наиболее предпочитаемой сфере для реализации творческих сил
человека (Н. Бердяев, Д. Б. Богоявленская, Л. С. Выготский, В. Н. Дружинин, Я. А.
Пономарев, С. Л. Рубинштейн, 3.Фрейд, К. Юнг и др.). Большой интерес
специалистов вызывает арт-терапия и еѐ различные направления: изотерапия,
музыкотерапия, сказкотерапия, библиотерапия, куклотерапия, игротерапия,
драматерапия, паркотерапия. Один из основных методов арт-терапии — терапия
изобразительным творчеством, в еѐ основе лежит особая «сигнальная цветовая
система», согласно которой посредством цвета участник технологии сигнализирует о
своем эмоциональном состоянии. Современная изотерапия — это в основном
процесс художественного творчества. Изобразительное творчество – это мощное
средство самовыражения, помогающее осуществить самоидентификацию и
обеспечивающее путь для проявления чувств. Рисуночная терапия рассматривается
как проекция личности ребенка, как символическое выражение его отношения к
миру [1].
Ребѐнок в изотерапевтическом процессе приобретает ценный опыт
позитивных изменений. Постепенно происходит углублѐнное самопознание,
гармонизация развития, личностный рост. Это потенциальный путь к
самоопределению, самореализации, самоактуализации личности.
Детский рисунок привлекал внимание известных педагогов и психологов
прошлого: К.Риччи, Э.Кей, К. Геце, Н.Н. Жуков, Г.В. Лабунская, С. Левин, М.В.
Осорина и др. По мнению В.С. Мухиной и некоторых других исследователей,
рисунок для детей является не искусством, а речью. Им свойственно стремление
рисовать и получать удовольствие от процесса изображения гораздо больше, чем от
результата. Это своеобразное экспериментирование с художественными символами
в качестве заместителей реальных объектов. Посредством рисования реализуется
потребность личности в самовыражении [3].
Таким образом, изотерапия – это терапия изобразительным творчеством, в
первую очередь рисованием, это метод, связанный с раскрытием творческого
потенциала индивида, высвобождением его скрытых энергетических резервов [2].
В ходе проведѐнной нами работы мы сочетали разные методы изотерапии,
максимально используя их творческие возможности в работе с детьми дошкольного
возраста на базе Образовательного инновационного центра при Гродненском
государственном университете имени Янки Купалы.
Разработанная нами программа базировалась на принципе оптимистического
подхода, предполагающего организацию «атмосферы успеха» для каждого ребенка,
принципе опоры на положительное в ребенке, на сильные стороны его личности,
принципе добровольного и активного участия в творческой деятельности детей.
В процессе реализации программы нами использовались такие техники
работы, как: изотерапия (рисование красками, цветными карандашами,
нетрадиционные техники рисования); сказкотерапия (сочинение и проигрывание
сказок); музыкотерапия (прослушивание различной музыки, использование
релаксационной музыки); куклотерапия (изготовление кукол и проигрывание
историй с ними); лепка, аппликация, оригами и пр.
В ходе работы с детьми дошкольного возраста нами были использованы типы
заданий, предполагающие проведение методик рисуночной терапии:
1. Предметно-тематический тип — основой изображения является человек и
его взаимодействие с окружающим предметным миром и людьми. Темы рисования:
«Моя семья», «Мое любимое занятие», «Я дома», «Кем я стану» и др.
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2. Образно-символический тип — в основе которого рисование, связанное с
нравственно-психологическим анализом абстрактных понятий «Добро», «Зло»,
«Счастье», в виде образов, созданных воображением ребѐнка, а также изображением
эмоциональных состояний и чувств — «Радость», «Гнев», «Удивление».
3. Упражнения на развитие восприятия, творческого воображения и
символической функции — задания, основанные на принципе проекции, —
«Волшебные пятна», а также воспроизведение в изображении целостного объекта и
его осмысление — «Рисование по точкам».
4. Игры-упражнения
с
изобразительными
материалами
(красками,
карандашами, бумагой, пластилином, мелками и т. д.), изучение их физических
свойств и экспрессивных возможностей: рисование пальцами, экспериментирование
с цветом, пластилином, бумагой.
Таким образом, сочетая различные изотерапевтические техники в работе с
детьми дошкольного возраста, педагог имеет широкие возможности для развития
активной гармоничной личности ребенка, способной к творческой самореализации
в современном мире.
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ІДЕЯ ЛАБІРИНТУ В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ
Ольга Коваль (м. Львів, Україна)1
Ідея лабіринту впевнено заявляє про себе в постмодерністській філософії. Як
відомо в постмодернізмі світ розуміється як хаосмос, на противагу донедавна
усталеній думці про світ як гармонійно влаштовану систему, що має свій центр та
периферію. Згідно з сучасними трактуваннями, постмодерністський хаосмос – це
складно організована, нестабільна, нелінійна множинність симулякрів, яка
підпорядковується дії вірогіднісного детермінізму, має можливість самоорганізації і
нескінченну кількість потенційних сценаріїв. Саме образ лабіринту втілює в собі цей
хаосмос.
У. Еко та виділяє три види лабіринтів: класичний, маньєристський та лабіринт,
подібний до сітки (ризома). Перший – лабіринт Тесея. В ньому нікому не вдається
заблукати. Входиш, добираєшся до середини з середини йди до виходу. Тому-то в
середині і сидить Мінотавр. Інакше пропав би весь смак заходу. Це була б звичайна
прогулянка. Але на порозі класичного лабіринту в твою долоню зразу ж лягає нитка
Аріадни.
Науковий керівник – Сінькевич Ольга Борисівна, доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри теорії та
історії культури, Львівський національний університет імені Івана Франка
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Можна стверджувати, що лабіринт виступає символом сучасного світу.
Ідея лабіринту знайшла свій вияв у метафоричному образі ризоми. Це поняття
ввели в постмодерністську філософію Ж. Дельоз і Ф. Гваттарі. Ризому
характеризують як рухому систему з «децентралізованим» центром; вона не має ні
початку, ні кінця; може бути розірваною в будь-якому місці.
Ризома може бути розірвана, зламана у якомусь місці, у неї немає ні початку, ні
кінця, лише середина, з якої вона росте і виходить за її межі, вона розростається,
розширюється, захоплюючи та вторгаючись. Будь-яка стадія цього розростання не
може розглядатись як фінальна. У будь-який момент будь-яка лінія ризоми може
поєднатись з будь-якою іншою лінією, створюючи непередбачувані конфігурації.
Отже, лінійній структурі відповідає образ світу як Космосу, ризомі – «хаосмосу». Це
постійна пульсація, яка постійно являє нові й нові версії буття. За оцінкою Делеза і
Гваттарі, одна з найбільш характерних рис ризоми – мати завжди багато виходів.
Ризома виступає прототипом лабіринту в постмодерністській інтерпретації.
Якщо логоцентристська культура, заснована на центруванні, подібна до дерева,
яке проросло у голові, то ризоматична – до трави, цибулини, а також сітки.
Елементи, які її утворюють, рівноправні, зв‘язки між ними мають нелінійний
характер і поєднуються за принципом і-і-і-і-і. Вони здійснюють непаралельну
еволюцію, оскільки у кожного з них своя програма. Одна з рис ризоми – наявність
багатьох входів та виходів, різноспрямований рух. Ризома розвивається,
розширюється, завойовує, захоплює, впроваджується. В ній «промовляє» само
бажання, яке звільняється від деспотизму структури, тоталітаризму мови, вона
постійно множиться, вступає в нові й нові зв‘язки, створює пульсуючий простір.
Делез і Гваттарі розділяють культуру на два типи. Перший – «деревний» –
тяжіє до класичних зразків. Мистецтво тут наслідує природу. Його символом є
дерево, яке являє собою образ світу. Втіленням цього мистецтва є книга, за
допомогою якої світовий хаос перетворюється на естетичний космос. Деревний тип
культури ще існує в нашому світі, однак у нього немає майбутнього. По-справжньому
сучасним типом культури є «культура ризоми». Ця культура стане свого роду
«шведським столом»: кожен буде брати з неї те, що захоче. Філософи закликають:
«Будьте кореневищем, а не деревом! Ніколи не насаджуйте! Не сійте, але зривайте!
Будьте не єдиним, а множиною!»
На основі аналізу символічних аспектів лабіринту та його місця в історії різних
культур можна простежити, що символи (в даному випадку – лабіринту) мають силу,
якщо вони є включені в систему інтерпретацій тієї чи іншої культури. Немає сумнівів
у тому, що крито-мікенська чи антична культура використовували символ лабіринту
в його найповнішому вияві та інтерпретації. Для них він був цілком власно
витвореним, «своїм». Проте в інших культурах, більш пізніх культурах, ідея
лабіринту не мала такого символічного наповнення. Вона була скоріше свого роду
ексклюзивом, прикрасою, що не відзначалось уже таким глибинним внутрішнім
наповненням її змісту.
В наш час, в добу постмодернізму багато символів та знаків давніх культур
неначе «оживають». Ідея лабіринту – це один з численних прикладів цього. Сьогодні
ідея лабіринту піддається свого роду трансформаціям та є цілком «поглинутою»
постмодерністськими світоглядними установками. Ідеї лабіринту ми можемо
простежити в мистецтві, літературі, стилі мислення тощо. Постмодерністський
лабіринт включає множинність фальшивих стартів, відступів, варіацій та повторень,
замикаючи на собі всі входи та виходи: думаючи, що рухається до виходу, людина
заглиблюється в переплетення його доріжок. В просторі лабіринту не існує чітко
визначених правил, окресленої системи координат. Він має здатність породжувати
множину різноманітних значень та сценаріїв розвитку подій.
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ІСТИНА Й ОБ’ЄКТИВНІСТЬ В СИСТЕМІ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА
ТРАНСЛЯЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ
Христина Колодій (м. Львів, Україна)
Всезростаючий інтерес до соціокультурної спадщини минулого, зокрема до
етноісторичної пам‘яті є невипадковим. Він пов'язаний не тільки з процесами
національного ренесансу, що проходить у багатьох країнах світу, але з пошуком
конструктивних сценаріїв виходу з системної антропо-екологічної і духовної кризи в
якій опинилася сучасна цивілізація, відверненням апокаліптичного варіанту
розвитку подій, подоланням фіналіських настроїв в сучасному світі.
Як засвідчує дослідження в сфері синергетики, ніякі фатальні сили не тяжіють
над людством його майбутнє багатоваріантне і визначається в великій мірі
історичним досвідом розвитку цивілізації, адеватної реабілітації соціальної пам‘яті і
на цій основі можливості конструювання опитисмістичного сценарію майбутнього
людства.
А звідси основоположним висновком є реконструкції етнонаціональної пам‘яті
не є самоціллю. Настирливо запитуючи минуле ми не тільки осягаємо його
таємниці, але вчимося осягати проблеми сьогодення, тобто історична пам'ять це віс з
минулого з якого вертається майбутнє.
В методологічному і соціально-практичному плані реконструкція і трансляція
повинна гуртуватися на забезпеченні єдиного просторово-часовому континімумухронотопу єдності всіх часових вимірів буттєвості людини, тобто забезпечення
мнемонічного-синхронізму. Суть його полягає в осмисленні фундаментальних
складових етнонаціонального буття, в забезпеченні триєдиної цілісності соціального
часу: його минулого, теперішнього і майбутнього.
Мнемонічна і відповідно метаісторична індентифікація із мертвими, живими і
ненародженими (Т.Г. Шевченко) дозволяє етнофору здійснити вільний вибір в
якому конструювання майбутнього буття нації впливає на теперішнє через зміну
тяжіючого над нами минулого. Це дозволяє сформулювати наступний
методологічний принцип реконструювання і адекватної трансляції національної
пам‘яті, а саме: підйом національної свідомості в цивілізаційне майбутнє повинен
адекватно дорівнювати спуску в глибини народної пам‘яті і історії. Тобто критерієм
об‘єктивності і істинності реконструкції інтерсляції національної пам‘яті є
знаходження в ній того, що має універсальне значення для його майбутнього, а
також майбутнього всього людства.
Однак слідувати вказаному принципу, адекватному забезпеченні істинності, і
об‘єктивної реконструкції і трансляції національної пам‘яті наштовхується на цілий
ряд труднощів, гносеологічних, аксіологічних, ідеологічних.
Істинними визнають ті наукові висловлювання, історичні факти, підтверджені
даними історичних джерел, достовірність яких встановлена джерелознавчим
аналізом. Однак, історичні джерела національної пам‘яті суб‘єктивні, вони
відображають погляди і інтереси своїх етнофорів. Ця суб‘єктивність і визначає
наявність суб‘єктивного компоненту в історичній істині.
Історична істинність культурної спадщини минулого, в значній мірі носить
характер правдо-подібності. Правда – це істинна ревалентна по відношенню до
совісті громадянської позиції історичного суб‘єкта. В принципі кожна правда є
істинною, але не всяка істинна володіє повнотою і значенням правди.
76

Правда – це оціночне судження тому, що в нашого народу своя правда, своя
версія історичної пам‘яті, свої уявлення про добро, зло, героїзм.
Нав‘язуване в російських підручниках історії уявлення про українську
ідентичність, як частину «Руського мира» є неправдивою ідентифікацією
спотворення історичної пам‘яті, що позбавляє всякого сенсу зусилля українського
народу на національне відродження.
На жаль фальсифікація історичної пам‘яті, маніпулювання історичною
правдою з боку російської пропаганди лише спирається на концепцію агресивного
конструктивізму, який знаходить все більше прибічників в сфері соціальної
практики. Така тенденція поширюється особливо в країнах з тоталітарним авторитарним режимом в напрямку реконструювання національних образів
минулого в відповідності з державними імперськими цілями інтересами.
Оскільки існує небезпека зловживання історичною пам‘яттю з боку владних
структур цілком можна твердити з зловживанням безпам‘ятністю. В цьому випадку
мається на увазі орієнтація на стратегію ухиляння, замовчування, уникнення,
приховування, метою яких є не тільки геополітичні інтереси але і забуття
травматичного досвіду минулого.
Як зауважує Г.Поцепчов «Не треба особливо забороняти знання, просто їх не
потрібно теражувати, така ситуація відбулася з сучасними дітьми, вони тепер не
знають тих понять, які були центральними для дідусів і батьків. Маючи на увазі такі
поняття як Ленін, Сталін чи СРСР. Діти не просто не знають, що за ними стоїть
фізично, вони не знають їх навіть на рівні книжкового знання. Ця інформація
виявилася повністю викреслена, хоч як це не дивно, дало ще кращий результат аніж
заборона чи цензура. Школа є найціннішим інструментарієм маніпулюванням
знаннями».
У відповідності з геополітичними цілями та інтересами Росії мова іде не тільки
про ідеологічний контроль над пам‘яттю, але і різні технології маніпулювання
пам‘яттю включаючи примусове запам‘ятовування основоположних для колективнонаціональної ідентичності переживань в учбових посібниках з історії краю.
Культивується і техніки маніпулювання у вигляді «утаємничування»,
«приховування», «симуляції» збоку російської влади. Зокрема тема голодомору в
Україні, діяльність армії УПА в Російських ЗМІ ґрунтується на стратегії «ухилення»,
«уникнення», «замовчування» більше того, висвітлення цих понять кваліфікується
як злочин. В такому самому ракурсі замовчується тема участі армії Власова, як
складової частини німецько-фашиської армії.
Однак така конструктивізька стратегія не може бути безкарною, так як
наштовхується на правило бумерангу. В цьому контексті цілком можна погодитися з
Л.Стародубцевою: «що культура, яка позабула свою суть, присищена нікчемною
пам‘яттю і не здатна знайти способи позбавитися від як не посильної ноші гине під
пресом згадувань, як черепаха задавлена тягарем свого панцера» [8, с.69] .
В світлі цього виникає питання, на яких методологічних садах утверджувати
принципи мнемонічного синхронізму, як основоположної умови істинного
історично-правдивого реконструювання і передачі минулого формування політики
справедливої пам‘яті.
Основною категорії адекватного реконструювання історіографії історичної
пам‘яті є ступінь сформованості в дослідника історичної свідомості. Ця форма
рефлексивної свідомості спочатку її виникнення передбачає наявність у дослідника,
історика, культуролога адекватної цільової гносеологічної установки по вихідним
питанням найважливішого чи другорядного предмету вивчення соціокультурної
пам‘яті, про відношення історичної пам‘яті до дійсності, відображення у ній
концептів історичної істини і правди. З цієї позиції реконструкцію історичної
пам‘ять слід розуміти в двох часових вимірах: як процес сприйняття і осягнення
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впорядкування духовної спадщини минулого в контексті її інтерпретації сьогодення,
з іншого боку вона виступає як метод соціальної технології реалізації програми
витлумачення історичної спадщини. Вказане двостороннє прочитання і
інтерпретація історичної пам‘яті взаємокорелюється і перемінно висувають на
передній план розвиток методів реконструкції минулого, що відкриває шлях до
розпредметнення з нього нових знань і смислів.
В свою чергу розширення ареалу знань про минуле сприяє вдосконаленню
методів їх одержання. Стосовно застосування вказаних принципів для побудови
культурологічної моделі етнонаціональної пам‘яті то вона ґрунтується перш за все на
взаємокореляції суб‘єкта і об‘єкта встановлення і реконструкції історичної пам‘яті.
Адекватне правдоподібне відкриття закодованих в історичній пам‘яті смислів
здійснюється не тільки через активність суб‘єкта осягнення об‘єкта, але і через
активність спрямованої на нього історичної реальності.
Етнонаціональна пам'ять це опредметнений дух, який має свій і тільки
характерний для нього (голос, поклик, звертання), який є репрезентантом даної
спільноти. Враховувати конкретну ментальність етноса, яка складає структурний
елемент системи, його світосприйняття і світорозуміння це - значить проникнути в
таємницю формування національних мислительних стереотипів традицій. Це
означає що для кожного етносу існує своя модель реконструкції буття, тому не
можливо реконструювати історичну пам'ять однієї спільноти в смисловому коді
іншої. Спроби в недавньому минулому російських політтехнологів нав‘язати Україні і
Росії спільного випуску підручника з історії, наперед була приречена в силу різних
ментальних соціокультурних кодів росіян і українців.
«Акцентуючи на інтерпритинговий характер архетипів культури, конкретного
етносу» В. Храмова зауважує: «Психовідповідні архетипи виникають на перших
етапах формування етносу. По далі в ході історичного процесу вони безсумнівно
модифікуються, однак в взаємодії зв‘язку часів зберігається відомий
психовідповідний інваріант, який реалізується на загальний мовний, культурний і
морально етичній основі. Він дозволяє народу зберегти самототожність в усіх
історичних парепатіях, пронести всі малі апокаліпсиси історії, етнічну
самосвідомість в якості єдиної обов‘язкової ознаки етносу. Цей інваріант, який
визначає в психіці норми світосприйняття і поведінки в метафізичній площині
набуває назви «душі культурі народу» теоретичне осягнення якої в літературі постає
як проблема вирішення національної ментальності [11, с.193].
Звертаючись до досліджень етнонаціональної пам‘яті українського народу
виникає необхідність враховувати специфіки її історичного становлення.
З вище викладеного випливає, що в силу фрактальної природи людської
культури першообрази буття етносу започатковані ще на початку національної
історії. Але цей аналіз наштовхується на ряд теоретико-методологічних труднощів
зв‘язаних зі зміною характеру сучасного підходу до дослідження історичної
реальності, за якими вона постає як складне нелійне поліцентричне утворення. Це
особливо стосується дослідження духовної спадщини українського народу. Її можна
визначити як не класичну, адже їй притаманні, такі властивості як існування між
цивілізаційними розломами, між різними полюсами, етноінтересів на вістрі
боротьби, на межі ризику, динамізму та нестабільності ментальності,
поліцентричності на одній території. Поліідеологічність, націленість на свободу
звільнення бунтарства, а не на свободу творення, відкритість до культурної
поліфонії, світопорядку, породжує амбівалентність в оцінці національної пам‘яті в
той чи інший історичний період. Як зауважує Я. Грицак: «Кожний великий регіон
України має власний набір історичних міфів, які гостро конфліктують з тим у що
вірять і пам‘ятають мешканці інших територій». Бандера є героєм на заході, і
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антигероєм на сході. Спроби відкрити пам‘ятник Петлюрі зустріли опір навіть на
його історичній батьківщині Полтавщині [3, с.68].
Вказані методологічні засади вивчення минулого, визначають професійні дії
історика з матеріалом тлумачення історичних текстів. Історик, культуролог
конструює минуле послідовними поперечними зрізами, причому дистанцією його
від теперішнього, узагальнює в єдино часових, синхроних січеннях. В цьому плані
термін реконструкція на думку ряду дослідників повинен акцентувати:
- систематичність і повноту використання джерел, які відносяться до
конкретного історичного періоду;
- пряму відсутність об‘єкта інтерпретації, який може виникнути тільки по
завершенню фактографічного етапу дослідження;
- залежність теоретичних узагальнень від наявних джерел. Причому слід
замітити, що психологічний аналіз минулого повинен відноситися до
історичної реконструкції, як і всі інші теоретичні узагальнення до їх
дослідно емпіричної бази.
З в‘язку з цим Л. Февр зусиллями якого ідея реконструкції історичної пам‘яті
була введена вжиток в історичній науці пише: «Спочатку детально інвентаризувати,
а потім відтворити духовний багаж, яким володіли люди досліджуваної епохи з
допомогою ерудиції, а також уяви відтворити його в цілісності, фізичний,
інтелектуальний, моральний образ епохи» [10, с. 87].
В цьому руслі визначаючи об‘єм історичної реконструкції Р. Мандру
рекомендує: «від фізіологічного до духовного, від хліба насушного до містики все в
поведінці людей повинно бути пройдено в розгляді, а потім з‘єднано одне з іншим»
[13, с.88].
З точки зору Р.Февра і Р.Мандру повнота історичної реконструкції пам‘яті
повинна здійснюватися в декілька етапів, кожна з яких має свою історикофактологічну базу і концептуальну модель:
- умови матеріального екзестенційно-вітального існування (людина
фізична);
- засоби пізнавання осягнення історичної дійсності, в тім числі ментальний
інструментарій «людина психічна»;
- соціокультурне середовище (класові, станові, сімейно-групові відносини);
- повсякденні заняття «включає професійну і неформальну діяльність»
розваги, дозвілля;
- духовну діяльність (мистецтво, науку, релігію);
- форми духовного і соціального ескапізму (бродяжність, містика,
самогубство і т.д.)
Завершальним етапом реконструкції пам‘яті, інтегративною характеристикою
епохи виступає на їх думку побудова картина світі досліджуваної епохи.
З цього випливає, що об‘єм, предмет, спрямованість історичного минулого
дослідження задаються уявленнями історика, культуролога відносно предмету
дослідження, а також характер інформації його конкретної спеціалізації і наявним
масивом архівних матеріалів, історичних текстів готових даних текстів інших
авторів.
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1
МИРОВЫЕ СМИ И ИХ РОЛЬ В ГЛОБАЛЬНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
Владислав Корниенко,
Никита Мадонич (г. Покровск, Украина)
Технологический прогресс последних десятилетий фактически изменил форму
жизни на нашей планете. Столь революционного и глобального процесса не было
никогда в истории человеческой цивилизации. Мы создали удивительный мир,
который для человека из прошлых веков показался бы фантастикой. Это
достижения в области медицины, техники, ядерной физики, механики,
машиностроения и т. д. Кроме положительных открытий существует и множество
вызовов, которые нам с вами, и последующим поколениям необходимо будет
решать. В первую очередь нам необходимо создать предпосылки для формирования
нового взгляда на то, каким мы хотим видеть мир будущего и что нужно сделать для
предотвращения появления новых проблем.
В нашей работе мы обратим внимание на то, как в современном мире
технологии изменили форму взаимоотношений в обществе, и то каким образом
изобретения, которые должны были объединять, стали оружием пропаганды, а
такие как к примеру атомная бомба, и вовсе ставят под угрозу существование нашего
мира, и мы можем констатировать факт того, что человек оказался слаб против
собственного творения. Следует предположить,что суть не в самом прогрессе, а в
способах его использования. У человечества еще есть шанс обратить все в свою
пользу, но первый шаг к решению любой проблемы – это ее признание. Хотелось бы
сфокусировать внимание на том, что по нашему мнению во многом не дает решить
большинство глобальных проблем:
Науковий керівник – Нікульчев Микола Олександрович, доктор богословських наук, кандидат філософських
наук, професор, завідувач кафедри філософії ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» (м.
Покровськ)
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Во-первых – это консервативность мировых лидеров. Сегодня, благодаря
интернету, люди разных континентов оказались ближе друг к другу, а само общество
становится мультикультурным. Но, к сожалению, политики наоборот отдалились от
народа. Кажется что они живут в отдельном мире, в котором свои правила и
традиции. Это порождает все новые конфликты между странами, а население
убеждают в том, что все действия осуществляются в его интересах… Но что на самом
деле в интересах народа или отдельно взятого человека? Мы думаем что точно не
конфликты в государствах которые находятся за тысячи километров. В большинстве
в современном мире война стала бизнесом для тех, кто поощряет ее между
государствами, продает оружие и спонсирует конфликты. Лидеры мировых держав,
к сожалению, застряли в междоусобицах. В то время, когда весь мир все ближе к
тому что бы говорить на одном «языке», политики даже не пытаются
адаптироваться к реалиям сегодняшнего дня, которые как никогда требует к себе
особого внимания.
Во-вторых – мировые СМИ. Это очень сильный инструмент воздействия в руках
у людей, которые, кажется, не хотят влиять ни на что кроме своего банковского
счета. Средства массовой информации лишь подыгрывают мировым лидерам. Со
всех топ телеканалов мира мы слышим только нагнетание и так не простой
сложившийся ситуации, что ведет к созданию стереотипов и предрассудков, и, как
результат, к межнациональной неприязни. Люди из разных стран даже не будучи
знакомыми уже настроены недружелюбно в отношении друг к другу благодаря
«работе» СМИ. Телеканалы снимают документальные фильмы о будущих мировых
войнах, и даже предсказывают победителей, забывая о том, что в современных
реалиях победителей в мировой войне быть не может и что это приведет лишь к
разрушению всего, что строилось на протяжении многих столетий.
Проанализировав это, мы видим, что деятельность на сегодняшний день самого
глобального и эффективного инструмента влияния на умы людей направлена не на
объективную оценку происходящего, не на попытки урегулирования конфликтов
или решения проблем современного общества, а на провокации и создание все
новых и более глобальных разрушительных конфликтов. Из этого возникает
закономерный вопрос о том, для чего миру нужны такие СМИ, говоря не о
политиках или о тех, чьи интересы они представляют, а именно о нас с вами?
На самом деле есть еще множество иных факторов, которые препятствуют
решению глобальных проблем. Мы не случайно описали именно эти, считая, что не
поменяв существующую систему невозможно сдвинутся с мертвой точки в сторону
улучшения уровня жизни на Земле. Не следует воспринимать мир таким, каким его
хотят нам навязать. В первую очередь нужно поменять настроения которые
укоренились в мировом информационном пространстве, а вместе с тем спадет и
напряжение которое накопилось. Это, несомненно, приведет к уменьшению
количества военных противостояний на национальной почве. Без постоянного
нагнетания со стороны СМИ конфликты между странами начнут решаться быстрее и
эффективность международного сотрудничества в решении по-настоящему важных
для человечества проблем значительно возрастет. Это долгий и сложный путь,
который возможно затянется на многие годы. Мы думаем, что у человеческой
цивилизации, которая смогла выжить и даже успешно приспособится к жизни в
таком сложном мире, получится перестроиться и изменить ход современной истории
в свою пользу.
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СВІТОГЛЯДНІ ТА АНТРОПОЛОГІЧНІ ВИМІРИ СУЧАСНОЇ
ТЕХНОГЕННОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ
Надія Лазарович (м. Львів, Україна)
Життя сучасної людини зумовлене соціальними вимірами техногенної
цивілізації. Проникаючи практично в усі сфери людської життєдіяльності, нові
технології та сучасні технологічні засоби відкривають величезні можливості
соціального поступу, змінюючи життєвий світ особи і трансформуючи її
смисложиттєві цілі. Своєю чергою, глобальні цивілізаційні процеси, стрімкі
інноваційні зрушення, вражаючий інформаційно-технологічний прогрес, виняткова
цінність наукової раціональності, а також бурхливий розвиток техніки і технології у
зв‘язку з систематичним впровадженням наукових знань у виробництво приводить
до глибинних процесів зміни соціального життя, динаміки соціальних зв‘язків,
швидкої трансформації стилів життя та мислення, формування нових світоглядноціннісних орієнтирів, постійної генерації нових взірців, ідей і концепцій – саме
такими є світоглядні виміри техногенної цивілізації. В умовах техногенної
цивілізації особливої актуальності та смислового наповнення набуває
антропологічна проблематика.
Так, «техногенна» або, як її часто називають, – «західноєвропейська
цивілізація», беручи до уваги регіон її виникнення, – це особливий тип соціальної
організації, що являє собою гетерогенну соціокультурну систему, яка володіє
високим рівнем соціальної динаміки та значним темпом прогресу, основу якого
становлять розвиток техніки та технологій, а також цінність науки як
соціокультурного феномену. Слід наголосити, що техногенна цивілізація
визначається насамперед основними цінностями, які складають її «культурний код»,
що насамперед передбачає розуміння людини, її діяльності, оточуючої дійсності,
раціональності, свободи тощо. Так, смисложиттєвими та ціннісними орієнтирами,
які визначають динаміку і розвиток техногенної цивілізації, є наступні: розуміння
людини як діяльної істоти, що протистоїть світові у своїй перетворюючій діяльності;
розуміння самої діяльності як креативного, інноваційного процесу, що спрямований
на перетворення об‘єктів зовнішнього світу і забезпечує владу людини над цими
об‘єктами; сприйняття природи у якості закономірно впорядкованого поля об‘єктів,
які виступають матеріалом та ресурсами перетворювальної діяльності; цінність
активної, діяльної особистості; цінність інновацій та прогресу; цінність наукової
раціональності [2, с. 49–54].
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Слід зазначити, що в культурі техногенної цивілізації виникає особливий тип
автономії особи: людина може змінювати свої корпоративні зв‘язки, не будучи до
них жорстко прив‘язаною; вона здатна дуже гнучко будувати свої відносини з
людьми, включатися у різні соціальні спільноти, а також і у різні культурні традиції.
Так, світ, який постійно змінюється, вимагає нових моделей адаптації до соціального
середовища. Сучасна людина зіткнулася із проблемою «футурошоку» – феномену
стрімкого темпу змін у суспільстві: «Він виникає через накладання нової культури на
стару. Це – культурний шок у нашому власному суспільстві. Сьогодні людина
зіткнулась саме з такою перспективою. Зміни лавиною обрушились на наші голови, і
більшість людей до них виявилися не готовими» [3, с.14]. Саме тому в культурі
техногенного світу значного поширення набуває дефінітивне визначення –
«модульна людина» (Е. Гелнер, Е. Тофлер). З іншої сторони, можна констатувати, що
прискорений розвиток техногенної цивілізації актуалізує проблему соціальної
комунікації та формування особи, адже світ, який постійно змінюється, обриває
численні коріння минулого, заставляючи людину одночасно жити у різних
традиціях, культурах, пристосовуватись до перманентно змінних обставин. Темпи,
характер, динаміка індивідуально-людської сутності часто не резонується, а
дисгармонізується з соціальною динамікою сучасного техногенного суспільства, його
сенсотворчими цінностями.
У своєму розвиткові техногенна цивілізація проходить три стадії:
передіндустріальну,
індустріальну
та
постіндустріальну
(використовуючи
термінологію Е. Тофлера – це, відповідно, «Перша хвиля» («суспільство аграрного
типу»), «Друга хвиля» («розвиток індустріального суспільства») та «Третя хвиля»
(«суперіндустріальне» або «інформаційне суспільство»). На думку одного із
визначних теоретиків техногенного суспільства Д.Бела, «доіндустріальний сектор є,
в основному, добувним, він базується на сільському господарстві, видобутку
корисних копалин, рибальстві, заготівлі лісу та інших ресурсів, аж до природного
газу або нафти. Індустріальний сектор носить насамперед виробничий характер, він
використовує енергію й машинну технологію для виготовлення товарів.
Постіндустріальний є обробляючим, адже тут обмін інформацією та знаннями
відбувається в основному за допомогою телекомунікацій і комп‘ютерів» [1, с. СL].
Аналізуючи стадіальну концепцію розвитку західноєвропейської техногенної
цивілізації, варто відзначити зміну акцентуацій суспільного розвитку індустріальної
стадії техногенної цивілізації з її орієнтацією на системне виробництво,
інструментальну раціональність, централізацію, стандартизацію і тотальний
технологічний детермінізм. Так, технізація і раціоналізація людського буття на
індустріальній стадії трансформує сутнісні виміри людської природи, що веде до
втрати людиною загальногуманістичних морально-етичних принципів, духовних
вимірів, нівелювання власної субстанційної сутності під впливом процесів
глобалізації, поширення стандартів масової культури і цінностей споживання,
універсалізації, стандартизації стилів мислення, моделей діяльності та соціальних
ролей. На індустріальній стадії стверджуються настрої технологічного детермінізму,
техніка стає тим потужним соціальним чинником, який має загрозливий вплив на
природу людини. У цьому контексті посилюються невідворотні процеси відчуження,
спостерігається звернення до дефініцій «одновимірності» людини (Г. Маркузе), до
трактування особистості лише як «засобу» чи «функції», придатка до машини;
чільне місце посідають такі визначення особи, як «людина без властивостей», «homo
technicus» («людина технічна»), «homo consumens» («людина споживаюча»),
уречевлена людина («reified man»). Антропологічна проблематика індустріалізму
пов‘язана із технічним детермінізмом «Мегамашини» – раціоналізованими
соціальними структурами, у яких нівелюється сутнісна природа людини
(Л. Мемфорд), із розумінням особи виключно як споживача та виконавця
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соціальних функцій (Е. Фром). Названі теоретичні положення є своєрідним виявом
занепокоєності західної цивілізації, наступом технократизму та дегуманізуючим
впливом процесів технізації, які охопили всі сфери життєдіяльності суспільства і
людини.
Однак наприкінці ХХ століття у епіцентрі наукового дискурсу постають нові
концепції «постіндустріального суспільства»: «нове індустріальне суспільство»
Дж. Гелбрейта; Дж. Ліхтхайм веде мову про «постбуржуазне суспільство»; для
Р.Дарендорфа центральним поняттям його концепції є «посткапіталістичне
суспільство»; у К. Боулдінга зустрічаємо термін «постцивілізаційне суспільство»;
Г. Кан вживає поняття «постекономічне суспільство»; для Дж. Мартіна це –
«телематичне суспільство»; Р. Сейденберг новий варіант суспільства називає
«постісторичним»; М. Кастельс веде мову про «інформаційно-мережеве
суспільство», а З. Бжезінський – про «технотронне суспільство». Проте найбільшого
поширення одержали концепції Д. Белла про прихід «постіндустріального
суспільства» та Е. Тофлера – «Третьої хвилі» або ж «суперіндустріального
суспільства»; Й.Масуда детально описує синергетичне інформаційне суспільство –
«Комп‘ютопію». Саме у цих концепціях висуваються питання про нові моделі
розвитку як суспільства загалом, так і людини зокрема.
Так, при переході індустріальної стадії до інформаційної зі зміною соціальнокультурних пріоритетів змінюється також провідна антропологема розуміння
людської природи. Змістове наповнення цього феномену, висвітлене теоретикамитехнократами, є стрижнем розуміння становища сучасної людини у вимірах
техногенної цивілізації, адже гуманістичні тенденції стали титульним вираженням
природи людини на постіндустріальній стадії розвитку техногенної цивілізації. У цей
період нове покоління техніки – «інформаційної» – змінило співвідношення в
системі «людина – технічний світ», окресливши нові грані розуміння людини. В
умовах інформаційного суспільства розуміння особи аналізується крізь призму
комунікації та знання, виявляючись у зверненні до самореалізаційних форм
людського спілкування, з прагненням до відновлення гуманістичних цінностей,
утвердження пріоритету духовних і морально-етичних вимірів. У межах
запропонованих концепцій стверджуються діяльність взаємодопомоги, підтримки,
виховання (Ж.-М. Фері), цінність міжособистісного спілкування та споглядання
(А. Етціоні), аналізуються спроби гармонійного поєднання особи і технічного
середовища.
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ДИАЛОГ ЦИВИЛИЗАЦИЙ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕГОСЯ
МИРА
Анатолий Александрович Легчилин,
Егор Анатольевич Гриневич
(г. Минск, Республика Беларусь)
Сегодня, пожалуй, нет социально-гуманитарной темы более актуальной,
назревшей и одновременно столь широко обсуждаемой, чем диалог цивилизаций. Ее
общие параметры и отдельные конкретные аспекты – культурологические,
политические, религиозные - стали предметом рассмотрения и изучения многими
международными и национальными организациями на разных уровнях во всех
концах мира. Год от года проблема противостояния цивилизаций и культур
становится все злободневнее. Сегодня вопросы межцивилизационного разлома
вышли на первый план и речь, прежде всего, идет о христианской и мусульманской
цивилизациях. Некоторые эксперты приравнивают угрозу межцивилизационного
раскола к таким вызовам, как опасность международного терроризма и
распространение оружия массового поражения.
Для одних ученых «современность» заключает в себе культурный образ
действий, при котором люди пользуются преимуществом технологического
прогресса для того, чтобы жить и иметь отношения с другими людьми посредством
«новых», нежели «до-современных» или «традиционных» способов. Другие
определяет современность как новый показатель человеческой жизни,
сформированной,
главным
образом,
возрастающей
рационализацией
и
техническими возможностями глобального обмена между культурами и людьми
немыслимыми в до-современной эре.
Для некоторых современность означает введение тем или иным способом
западных идеалов, норм и т.д., для которых это слово часто становилось
эвфемизмом. Подобный взгляд присущ таким мыслителям как Самюэль
Хантингтон, чьи работы о «столкновении цивилизаций» отражают мышление
многих интеллектуалов и политических деятелей Запада. Западная цивилизация,
читаем мы в его книге «Столкновение цивилизаций и передел миропорядка»
опирается на принципы индивидуализма, либерализма, конституционализма, прав
человека, равенства, свободы, законности, демократии, создания свободных рынков,
разделения церкви и государства.
В понимании Запада, целью является навязывание определенных понятий,
символов и ценностей, которые выгодны, прежде всего, ему. Причем делается это
под лозунгами демократии, либо на основании «научных» выкладок. Эти нотки
превосходства проявляются достаточно широко и среди политических деятелей и
среди интеллектуалов, а также в средствах массовой информации.
Эти принципы, извлеченные из убеждений некоторых европейских философов
XVIII-XIX веков, вместе составляют идеологию, которую иногда называют
«модернизмом». Образ жизни, предлагаемый в модернизме, ставит под вопрос
утверждение принципов классической этики, этики приоритета духовности, добра и
справедливости, предлагая заменить их поисками индивидуальной независимости,
движимых набором социально закодированных ценностей, подчеркивающих
приоритет изменения над целостностью, количества над качеством, эффективного
производства, власти и прибыли над симпатиями к традиционным ценностям или
призваниям в общественной и личной жизни.
Норберт Элиас в очерке «Изменения в равновесии Мы-Я» (1991г) уделяет
основное внимание отношениям между индивидуумом – мною, и социально85

общественной групповой – современным государством. В этом контексте
изменились и традиционные представления в психологии народов. Ранее семья,
деревня, или племя представляли собой наиболее ценные независимые «группы
выживания» для индивидуумов. С развитием национального государства и
становлением общества более сложным и основанным на все увеличивающихся
длинных цепочках взаимозависимости, семейные и племенные отношения утратили
свою важность. Преобладание «образа Мы» отражается на характере «образа Я», его
артикуляции и уровне независимости. Существует большое различие между тем, что
означает быть индивидуумом – самим собой – в современной среде, где
преобладающую роль играет социально-общественная интеграция, осуществляемая
посредством национального государства, и тем, что значит быть им в местном
сообществе, семье или племени.
Затронем еще один аспект проблемы развития современного этапа
цивилизации, а именно - феномен глобализации. В социальном, политическом и
экономическом плане Запад, хотя и движет глобализацию, но и сам подвергается
угрозе со стороны некоторых ее тенденций. Вследствие проницаемых границ,
возрастающих потоков людей из бедных стран в богатые, не интегрированных
сообществ
иммигрантов
и
трансграничного
распространения
факторов
экономической, экологической, медицинской и даже физической безопасности,
резко увеличивается разрыв между странами, стали более контрастными барьеры
цивилизации.
Еще один важнейший компонент современных форм цивилизации – это место
и роль религии. В период между серединой XIX и до середины ХХ столетия многие
интеллектуальные и политические элиты полагали, что модернизация подавит
жизнеспособность религии. По мере того, как люди богатели, пользовались все
большей политической свободой и достигали более высокого уровня образования,
гласила аргументация, что также будет прогрессировать секуляризация и отрицание
религии, низводя религию к гораздо менее значительной роли в мировых делах. Но
в последние десятилетия почти каждая великая мировая религия опровергает это
предположение и играет ту или иную политическую роль. Во многих обществах
растет поддержка в пользу усиления роли религии в общественной жизни.
Крайне важно признать, что ни одна мировая религия не попустительствует
убийству невинных людей или одобряет его. Все они проповедуют идеалы
сострадания, справедливости и уважения величия жизни. Однако во многих
конфликтах, вспыхивавших в разных частях мира, религия использовалась для
оправдания нетерпимости, насилия и даже лишения жизни.
Следующий новый аспект современности - экономическое отчуждение,
порождающее феномен виктимизации цивилизаций. Это особенность того, что,
начиная с середины XX века, стала наблюдаться тенденция в монополизации роста
производства экономической прибыли и усиление все большей конкуренции между
растущими суверенными государствами. Экономическое неравенство в мире
увеличивается поразительными темпами, а возрастающий разрыв между богатыми
и бедными странами играет важную роль в нагнетании возмущения и эрозии
глобальной солидарности.
Немаловажен и актуален в культурологическом плане для нынешнего этапа
цивилизации и феномен образования. В современной реальной жизни четко
сложилось два подхода к получению образовании: образование для работы и для
жизни. Задачи развития по-прежнему заставляют ориентировать реформу
образования почти исключительно на удовлетворение потребности в подготовке
молодых людей для целей занятости. Такая ориентация приводит к дисбалансу в
системе образования, когда имеет место разделение между техническим и
математическим образованием, с одной стороны, социальными и гуманитарными
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дисциплинами – с другой, причем ценность последних как экономически
непродуктивных девальвируется.
Существуют и другие негативные проявления глобализма:
 культурное отчуждение молодых людей — отсутствие образцов для
подражания; ограниченные возможности обсуждения проблем; дисбаланс в
сфере культуры между продуктами, представляющими западную молодежь, и
продуктами, предназначающимися, главным образом, для не западных
аудиторий;
 вызовы миграции — проблема понимания расширяющегося разнообразия как
источника силы или как угрозы;
 гендерный дисбаланс — прогресс в достижении гендерного равенства попрежнему идет во многих частях мира чрезвычайно медленно.
Мировое сообщество предприняло попытку разорвать этот порочный круг.
Сегодня все больше появляется сторонников подхода к современной
противоречивой жизни, когда она рассматриваются как совместимый результат
диалога совершенно различных принципов, на которых построена цивилизованная
жизнь.
В этом контексте необходимость наведения мостов между сообществами,
содействия диалогу и пониманию существующих в мире диспропорций никогда не
ощущалась так остро. Разнообразие цивилизаций и культур является
основополагающим элементом человеческого общества и движущей силой
прогресса человечества. Цивилизации и культуры представляют собой огромное
богатство и наследие человечества, и в их природе заложена способность налагаться
одна на другую, взаимодействовать и развиваться по отношению друг к другу.
Но все отмеченное выше может быть реализовано только в результате сильной
воли конкретных людей, думающих, переживающих за это и вносящих конкретный
вклад в реальный диалог цивилизаций. К подобного рода прогностическим
призывам мыслители не раз призывали человечество. И здесь подходят как никогда
слова, сказанные о человеке А. Шопенгауром. «Зависть именно воздвигает
непроницаемую перегородку между Ты и Я, а сострадание – тонкую и прозрачную,
иногда же и совсем ее устраняет, причем исчезает различие между Я и не-Я» [1, с.
215].
Другой немецкий мыслитель Л. Фейербах, обращаясь к сути человека, выразил
чрезвычайно важную мысль: «Отдельный человек, как нечто обособленное, не
заключает в себе человеческой сущности ни как в существе моральном, ни как в
мыслящем. Человеческая сущность налицо только в общности, в единстве человека с
человеком, в единстве, опирающемся лишь на реальность различия между Я и Ты» [2,
с. 143].
Данное положение, которое в истории философии было названо
«коперниканским свершением» современной мысли и «основным событием…,
которое должно привести к новому началу европейской мысли и сулит более
широкие перспективы, нежели картезианский вклад в современную философию» [3,
с. 184].
Таким образом, анализируя современную цивилизацию, основу которой
составляют христианско-исламские взаимоотношения, наблюдая как она
противоречиво развивается, можно предположить его решение в качестве образа
моста через Босфор, реально соединяющий Европу и Азию. Точно также как через
мост мы, совершенно разные легко переправляемся из Азии в Европу и обратно,
также символично выполняет функцию моста дружба и взаимоуважение между
Востоком и Западом. В этом реальном образе мы находим решение проблем
современного мира, прежде всего, через диалог и толерантность.
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СМІХОВЕ НАЧАЛО В УКРАЇНСЬКОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
СЬОГОДЕННЯ ТА ЙОГО ЛЮДИНОРЯТІВНА РОЛЬ
Ольга Ліщинська (м. Львів, Україна)
Стрімкий цивілізаційний ритм наражає людину на численні випробування:
екологічні кризи, диктат масової і консьюмеристської культури, політична сваволя
правлячих еліт, терористичні загрози гібридних військових конфліктів. Людина
намагається протистояти цим викликам і шукає порятунку в глибинах культурного
буття і свого єства. Одним з ментально вкорінених культурних кодів української
людини є сміхове начало. І в другому десятилітті ХХІ століття українці є Homo ridens
(люди, що сміються).
Сміхове начало є сутнісною ознакою культури постмодерної доби з властивою
їй іронічністю, грайливістю, карнавальністю, а також корелюється з ідеєю
необароковості. У цьому руслі варто згадати український філософськокультурологічний дискурс бароковості і необароковості: твори С. Кримського,
А. Макарова, М. Ольховик, Л. Ушкалова, Д. Чижевського та ін. Т. Гундорова говорить
про «повернення барокової гри» в Україні в кн. ХХ ст. і вводить поняття
«карнавальний постмодерн». М. Ольховик, виділяючи в українській культурі т. зв.
постмодерну «другу хвилю» необароко (90-ті рр. ХХ ст.), вважає її найбільш
інтегрованою в західноєвропейські процеси постмодерністської культури, адже
головними принципами є іронічність, карнавальність, образно-чуттєва синестезія.
Українська необароковість репрезентована філософсько-естетичними ідеями
віталізму, дивовижності, містеріальності, карнавальності.
Наскрізною універсалією української культури є сміхове, що розкривається за
допомогою гумору, іронії, сатири, буфонади, гри. Сміх як соціокультурний феномен
являє собою невичерпне джерело наукового осмислення, актуальне вчора, сьогодні і
завтра. Заслуговують уваги праці дослідників сміхової культури: М. Бахтін,
А. Бергсон, Л. Карасьов, О. Колісник, В. Малахов, В. Пропп, В. Табачковський та ін. В
Одесі сформувалася своєрідна школа сміху, тут регулярно проводять конференцію
«Про природу сміху».
Дослідники, виявляючи різні аспекти сміху і сміхової культури, вказують на
широку гаму його суспільних функцій: гедоністична, захисна, самоідентифікаційна,
функції самоусвідомлення та ідентифікації, самовдосконалення, долання
суперечностей і поборення страху, розширення меж творчості. Серед інших
досліджень варто виокремити ґрунтовну сміхоантропологічну концепцію
В. Табачковського, докладно проаналізовану І. Голубович та І. Нікіфоровою [1].
Філософ універсалізує категорію сміху, надає їй глобального значення.
Розглядаючи сміх в онтологічно-антропологічному контексті, вважає його
особливим виявом екстатичності людської істоти, що засвідчує міцну вітальніcть
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свого носія, втілює життєвий інстинкт. Важливою характеристикою сміху за
В. Табачковським є його «антропорятівність» [1].
Відштовхуючись від запропонованої філософом людинорятівності сміху, можна
вважати проявами сміхового начала в культурі вітальність-життя, свободу і
свободотворення, добро і добротворення, гармонію і об‘єднання.
Сміх фіксує різного роду суперечності і є способом подолання соціокультурних
проблем і негараздів. Цю ідею можна проілюструвати численними прикладами з
царини візуального мистецтва. Показовими є
фотопроекти А. Савадова і
О. Харченка «Дипінсайдер», «Донбас-шоколад», «Мода на кладовищі», присвячені
злободенним соціальним проблемам, таким як долання тоталітарних стереотипів
радянського минулого, злиденність перехідного періоду 1990-х, стрімке
розшарування українського суспільства.
Окремої уваги заслуговують новопосталі мистецькі напрями: гоп-арт та жлобарт. Засновники гоп-арту Микола Небилиця та Олег Синельник вирішили творити
художні пародії на дійсність, поєднати алегоричне світобачення з тонким гумором і
національною специфікою. Героями їх творів виступають люмпени (гопники –
«хлопці з районів») та міські закапелки. Подібні художньо-естетичні засади властиві
напряму жлоб-арт, що виник за ініціативи Антіна Мухарського як мистецька реакція
на засилля примітивного споживацтва, руйнівної масовизації суспільства і людини.
Характерною рисою сьогодення є карнавалізація дійсності. Ігровий потенціал і
перформативність карнавального постмодерну вдало проявляються в сучасному
мистецтві дії. Доречно згадати про появу численних перформансів в різних формах і
локаціях. Повномірно представлені на щорічних Гогольfest (Київ), Тижнях
актуального мистецтва (Львів).
Яскравим прикладом карнавалізації дійсності вважаємо культуру творену на
Євромайдані (2013-2014 рр.). Учасники Революції гідності гостро усвідомлювали
дисгармонійність тогочасного українського політичного і соціального життя і свою
рефлексію та оцінку реальності виплеснули у сміхову стихію. За Л. Панковою,
принцип карнавалізації спрямований на перевертання знакових полюсів соціальної
дійсності, з тим, щоб зняти репресивну щодо людини дію встановленого соціального
порядку [3, с. 12]. В основі карнавальної культури гумор та іронія, відсутність межі
між творчістю і життям, високим і низовим, професійним і аматорським.
Карнавальна культура Майдану чітко проявила необарокові риси: ігрове начало,
театральність, перформативність, іронічність, пародійність. Якщо відштовхнутися
від міркувань Л. Панкової і застосувати їх до подій Революції гідності, то можна
сказати, що карнавалізація абсурдної соціальної дійсності посприяла піднесенню
людей Майдану та утвердженню їх свободи і гідності. Підтвердження думки
знаходимо у словах В. Малахова про те, сміх є виразом свободи, що творить
перспективу солідарності у свободі [2].
В умовах війни сміхове начало культури також виконує антропорятівну
функцію: утверджує вітальність, забезпечує відчуття свободи і доцільності, повертає
довіру до світу. У цьому руслі варто знову звернутися до філософії сміху В.
Табачковського [4]. Філософ вважає, що вже досвід першої світової війни показав
дієвість феномену сміху в час лихоліття. Поряд з літературою «втраченого
покоління» з‘явився «швейкизм», котрий нещадно висміює передумови цієї
втраченості. Тоді ж з‘являються поряд з творами Е. Хемінгуея,w Е.М. Ремарка
«Пригоди бравого вояки Швейка» Я. Гашека, а в кінострічках Чарлі Чапліна постає
трагікомізм людського існування. На думку В. Табачковського, не стали винятком
події другої світової війни («Великий диктатор» Чарлі Чапліна чи «Внутрішній
досвід» Жоржа Батая) [4].
Гібридна війна останніх років актуалізує ідею людинорятівності сміху. Андрій
Приймаченко, автор мотиваційних плакатів для АТО «Українська весна», назвав
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мистецтво моральним вітаміном для солдатів. Ілюстратор з Києва Святослав Пащук
працює у стилі пін-ап і створює постери для українських військових. Патріотичні,
гумористичні, творені в легкій грайливій формі, плакати стали доволі дієвим
способом підняти бойовий дух, утвердити вітальність і віру в добро.
Сміхове начало, що є органічним проявом національно-культурного
потенціалу, необароковості постмодерної культури, виконує антропорятівну
функцію (за В. Табачковським) у сучасному українському просторі. Сміх фіксує
соціокультурні суперечності і є дієвим способом їх подолання, утверджує вітальністьжиття, свободу і свободотворення, добро і добротворення, гармонію і об‘єднання.
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ПРО КУЛЬТУРУ І НЕОБХІДНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ПОДАЛЬШОГО
ШЛЯХУ
Лариса Мандрищук (м. Львів, Україна)
Починаючи із кінця XVII ст. проблема культури стає дедалі гострішою для
людини. І цю цікавість людини до її ж витвору – культури – можна помітити в тому,
як ця тема набирала своєї популярності спочатку у філософії, згодом в культурології,
антропології, соціології та й інших науках чи дисциплінах. Так, що вже до середини
XX ст. ми маємо ряд нових наук, завдання яких й полягає або в безпосередньому
вивченні культури чи культур, або у крайньому разі пов‘язано із дослідженням цього
питання. Як приклад таких дисциплін, в яких вивчається культура чи культури, є
народознавство, етнологія, філософія культури, культурологія, культурна
антропологія, соціальна антропологія, культурні студії. Така велика кількість
дисциплін не викликає сумніву того, що феномен культури є важливою проблемою
для людини і особливо сьогодні, але це може бути однією із підстав для таких
питань, як: що таке культура? і яка її можлива мета? Ці питання, звісно,
неодноразово піднімалися в історії філософії та й в різних культурологічних течіях і,
зважаючи на різні школи та підходи, давалися на них різні відповіді.
Вперше почали говорити про культуру як певний феномен у кінці XVII ст., а
саме – Самуель Пуфендорф. Як відомо, саме він використав слово «культура» як
автономне поняття і протиставив його до «природи», де під культурою він розумів
результат суспільної діяльності, а під природою – те, що не створене людиною. Таке
розуміння культури закріплюється Просвітниками, які, по суті, були першими, хто
взявся за пояснення феномена культури. Просвітники були також й першими у тому,
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що побачили взаємозв‘язок культури з етичною проблематикою, який чітко
відображається у питанні про мету та завдання культури. Так, наприклад, згідно з
Джамбатіста Віко, метою культури (реальність, що створена людиною) є розвиток та
покращення природних задатків людини, що здійснюється за допомогою освіти та
виховання; а також її метою є й поступове подолання варварства і досягнення
рівності між людьми. Тобто для Віко метою культури є не тільки набуття певних
знань людиною, але й створення покращеного способу життя людини, що виходить
із її розсудливості та моралі.
Близьким до Вікових ідей є поняття культури Ґотфріда Гердера, на погляди
якого неабияк вплинула «Нова наука» Віко. Гердер бачив культуру як постійне
вдосконалення людини через виховання, освіту, добрі звичаї[див. 4, с. 202]. І її
метою є досягнення людиною справжньої гуманності та кращого життя, а природні
потреби в цьому процесі лише спонукають людину до цього. Також Іммануель Кант у
своїх ідеях про культуру, які з‘являються у його працях лише пізніших років,
наголошує на взаємозв‘язку культури та моралі. Пояснюючи культуру як «набуття
майстерності людиною», тобто розвиток всіх здібностей людини за допомогою
навчання та освіти, Кант зазначає, що досягнуті умілості самі по собі не мають
жодних цілей [див. 5, с. 706]. Тому людина може використовувати їх для досягнення
будь-яких цілей: чи то добрих, чи то поганих. Але завдяки моралі, яка є
визначальним елементом культури, людина приходить до усвідомлення того, що
здобуті вміння повинні набуватися і використовуватися людиною лише у добрих
цілях.
У цьому питанні від італійських та німецьких просвітників не відрізняється й
Жан-Жак Руссо, який хоч і виступає із критикою культурної людини, але яку він
проводить, щоб показати певні недуги, які культурна людини створює у своєму ж
культурному житті. Він пропонує два шляхи виходу із недуг культури: іти в ліс і
залишатися там жити, щоб не бачити перед собою поганих прикладів культурних
людей і самому їх не наслідувати, або, перебуваючи у суспільстві, намагатися ці
недуги «вилікувати» за допомогою просвітлення та виховання в собі чеснот [див. 1,
с. 104–105]. Зважаючи на те, що людина вже є культурною людиною і давно вийшла
із природного стану, то саме другий спосіб усунення недоліків культури є й для
самого Руссо прийнятним. З цього й випливає мета культури – не просто
задоволення потреб людини, хоч із цієї основи культура й виникає, але й також
вдосконалення людини за допомогою виваженої розсудливості та чеснот.
Після Просвітництва тема взаємозв‘язку культури та моралі у питанні про мету
культури мала своє інтенсивне продовження й в XIX–XX ст. В цей період виникає
багато різних концепцій та ідей, в яких мислителі намагалися пояснити феномен
культури і його мету. Як приклад, лише кілька із них. Так, Ґеорґ Зіммель, розуміючи
під культурою сукупність суспільного надбання (об‘єктивна культура) та
індивідуального надбання (суб‘єктивна культура), бачить її мету у довершеності чи
розвитку кожної окремої людини [див. 6, с. 225]. Згідно з його поглядами, суспільне
надбання (об‘єктивна культура) має цінність лише в тому, що воно створюється
людиною для того, щоб вдосконалювати і розвивати душу кожної окремої людини у
найширшому значенні.
Цю ідею ще більше поглиблює в етичну проблематику Ернст Кассірер,
використовуючи у своїй філософії гуманістичний підхід до пояснення феномена
культури, за допомогою якого він намагався ще більше наголосити на індивідуальній
дії та відповідальності кожної окремої людини у культурі. Культура для нього є не
просто сукупністю символічних форм, а ці створені людиною символічні форми є
світом між Я і Ти, в якому люди пізнають одне одного. Через те, що людина створює
предмети культури не тільки для себе, а й для інших, то основним завданням
культури Кассірер бачить «будування мостів та переходів між Я і Ти»(свого роду
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універсальну етику), а також «формування свобідної особи (freie Persönlichkeit), яка
несе відповідальність за свої дії, що визначають майбутнє культури»[див. 3, с. 345].
Останнім мислителем, про якого хотілося б згадати у контексті поставленої
проблематики, є Альберт Швайцер. Поряд з іншими філософами він також
стверджує про вагомість етичного елементу в культурі, цим визначаючи й її мету.
Культуру Швайцер розуміє як духовний та матеріальний розвиток у всіх сферах
людської діяльності, що супроводжується етичним розвитком кожної окремої
людини і людства в цілому. Тобто мета культури, за Швайцером, полягає не тільки у
створені та розвитку матеріальних благ, які є необхідними для існування людини,
однак її основним завданням є духовне і моральне вдосконалення людини [див. 2,
с. 103].
Незважаючи на те, що тема культури та її мети є ще достатньо новою, однак за
тих три з половиною століття до неї зверталися доволі часто. І ця зацікавленість
культурою була викликана нічим іншим, як бажанням людини знати, хто вона є.
Адже, якщо культуру розглядати як все те, що створила людина протягом історії
свого існування, або іншими словами, культура – це надбання людства протягом
його історії, то нічого не дає найповнішого бачення того, що таке людина, як її
власне творіння – культура. Оскільки створюючи, людина в такий спосіб проявляє –
через своє творіння – свою сутність. Окрім того, створюючи, людина своїми ж
творіннями змінює й себе, тому так часто, коли говорять про культуру, то мають на
увазі й певний рівень розвитку людини, а саме – мова йде про знання, умілості,
цінності, якими володіє та чи інша людина, які вона отримала у межах культури як
певного суспільного надбання. Так, наприклад, музика, література, деспотичні
закони чи зброя несуть в собі різні цінності та значення, які й по-різному впливають
і виховують людину. Тому, звісно, що важливою темою для розмірковування для
багатьох мислителів було не лише питання про те, що таке культура, а й питання про
те, якою є чи якою мала б бути мета цього творіння людини.
Ці питання сьогодні є особливо важливими, враховуючи те, в яких умовах
сьогодні перебуває людина і нею створена культура. Техніка – це та нова небезпека,
якої не знали давні філософи, але яка виникла у кінці XIX ст. і стає дедалі більшою.
Стрімкий розвиток техніки, метою якої було полегшити спосіб життя людини,
приховує в собі сьогодні велику небезпеку. Саме в образі техніки ми можемо
побачити, як власне творіння людини отримує над нею такий вплив, який їй самій
важко проконтролювати і який дуже часто призводить до найгірших наслідків.
Культура як людське творіння виникає із бажання людини вижити в природі,
яка до людини є досить агресивною, а також із бажання пізнати світ і себе. Чи можна
дати відповідь на питання: яка чітка того, що людина створює – культури? Це
питання є подібним до питань такого роду, як: що таке людина і який її смисл
життя?, які є одвічними питаннями для людини. І навіть, якщо й спробувати
визначити мету культури, то це визначення залишиться лише абстракцією, певною
спробою дати чіткий вектор того, що людина створює. Але якщо придивитись
уважніше, то можна помітити, що вся сукупність людських творінь приховують у собі
як і спроби принести благо, істину та красу, так і одночасно вони всі містять у собі
небезпеку і можуть бути використаними навіть в цілях руйнування чи спотворення.
До прикладу, та сама наука, основним завданням якої є пізнавати світ і людину,
даючи людині знання і полегшуючи її спосіб життя, може бути використаною й в
інших цілях – винайдення нових хвороб, а не ліків; винайдення нових видів зброї, а
не засобів захисту; нераціональне використання природних ресурсів, що приводить
до катаклізмів різного роду і т. д. Також деякі творіння культури можуть вже від
початку містити в собі злу мету – наприклад, атомна бомба. Тому питання: яка мета
культури? повинне бути перефразоване, а саме: в яких цілях кожна конкретна
людина повинна використовувати творіння культури? І відповідь на це питання
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криється в багатолітньому досвіді існування людини і в розмірковуваннях багатьох
філософів на цю тему, а саме – творіння культури повинні використовуватися
кожною конкретною людиною лише в благих цілях, де благом є те, що є добрим чи
благим для всіх. Оскільки людина створює продукти культури у першу як для себе,
так і інших, то використання цих творінь мають сприяти благу та збереженню життя
як свого, так і інших людей.
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НАЦІОНАЛЬНО-МІЛІТАРНА КУЛЬТУРА В СИСТЕМІ СХІДНИХ І
ЗАХІДНИХ ЄДИНОБОРСТВ
Маринюк В.Г.,
Дерега Р.В. (м. Львів, Україна)
Кардинальна зміна буття сучасної цивілізації ХІ століття зі всією гостротою
проявила суперечливість та амбівалентність людської природи. Зростання
ксенофобії, різних форм агресивності, міжнародного тероризму, гібридних війн,
поставило цілий ряд етносів на межу виживання. Україна, на жаль, перебуваючи в
просторі цивілізаційного розлому зіткнулась із варварською антикультурою, а
точніше – з культурою війни авторитарно-імперської Росії. В умовах російської
агресії, з її культурою перманентної війни, ми повинні протиставити їй в якості
стратегії національного буття синергію двох понять – «культуру безпеки» та
«безпеку культури». Саме ця формула повинна стати визначальним дороговказом
формування новітньої мілітарної культури українців, яка долає нав‘язуваний нам
ззовні надмірний пацифізм, безмежну та безоглядну толерантність. Разом з тим
культура базується, за виразом Й. Гейзінга, на двох ідеях – лицарства і міжнародного
права, які стали родючим ґрунтом для ідеї чистої людяності.
Всезростаючу для ХІ ст. доленосну роль в збереженні та розвитку етнічної
спільноти сучасна мілітарна культура охопила цілий ряд сфер її життя, а саме,
юридично-правову, державотворчу, економічну. Її вплив та взаємопосилення
відчувається також в сферах мистецтва і спорту. Основи специфічної мілітарності
будь-яких етносів базуються, в першу чергу, на ігровому елементі архаїчної культури.
Притаманний для різних культур елемент змагальних ігор був і є необхідним
атрибутом життєдіяльності етносу, потенційним фактором організації його безпеки.
Специфіка життєвих світів окремих етнічних спільнот (географічна,
ландшафтна, геомантична, кліматична відмінності) вплинули на особливості
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мілітарної культури формуючи, зокрема, монопольні ролі у володінні тією чи іншою
зброєю, військовою технологією, психотехнікою. Для вироблення нової української
мілітарної культури велике значення має порівняльний аналіз взаємодії західної і
східної мілітарних культур, зокрема, їх зв‘язок з ігровими видами спорту які стають
неодмінною складовою армійської підготовки сучасних воїнів, особливо у військах
спеціального призначення. Почнемо з відмінностей. З концептуального боку східні
єдиноборства базуються на так званих синергетичних принципах в основі яких
лежить принцип найменшої дії, енергосоматичного резонансу, пошук раціональної
топології дії, синергії соматичного і психічного. Саме завдяки вказаним
антиентропійним рисам східні єдиноборства здатні обійти парадокс резервування
5% задіяності психоенергетичної потужності людини.
Саме тут відкривається перспектива пошуку шляхів розширення резервів
людини і підвищення стійкості її організму до екстремальних факторів
соціоприродного середовища. Погляд на людину, як на багатомірний мікрокосмос
спонукає переглянути західно-європейську, суто раціоналістичну концепцію
людини, доповнивши філософську антропологію заходу ідеями і духовно
психологічними принципами східних філософських традицій. Проявом цього є
поширення у країнах Заходу великої кількості медитативних шкіл, секцій, східних
єдиноборств, які включають в собі психотехніки, здатні підвищити інформаційноенергетичну опірність постійно зростаючим стресам. Відмінність східних бойових
мистецтв від аналогічних систем інших народів, полягає в тому, що акцент ставиться
на внутрішню психо-духовну роботу, а не лише тренування фізичних якостей. Це по
суті синергетичний, а не лінійний підхід. Людина за цих умов посилює свої
енергетичні духовно пізнавальні можливості не шляхом грубої сили, як на Заході, а
трансформуючи саму себе в особливий стан людини оператора енергії всього
Всесвіту.
Завдяки ідеї резонансу з космічними енергіями, східний єдиноборець, малим,
але вірним резонуючим зусиллям досягає бажаного результату.
Використання, в підготовці спортсменів техніки трансцедентальної медитації
дозволяє глибше пізнати себе, змінити і анігілювати екзистенціальні суперечності,
розкодувати енергоінформаційні зв'язки зі Всесвітом, якими потенційно володіє
кожне немовля, задіяти через підсвідоме резервні можливості організму. Прояв
незвичайних здібностей сенситивних спортсменів в стані трансу на думку
психофізіологів, стає можливим в результаті зняття блокування аварійних систем,
призначених для підвищення ступеня виживання в екстремальних для людського
виду умовах.
Гіпноз, медитація по суті мають одну і ту ж мету − досягнення трансових станів.
Транс − це змінний стан свідомості, який дає можливості максимально
сконцентрувати зусилля для виконання поставленої мсти, чи це оздоровлення, чи
спортивні досягнення, чи досягнення творчого осяяння, інсайту.
Сьогодні медитація, нейролінгвістичне програмування є невід'ємною частиною
підготовки в карате, айкідо, ушу і інших єдиноборств. Оскільки мова йде про
конкретну різновидність зміненої свідомості − бойовий транс, варто виділити його
головні відмінні риси:
* виникає домінуюча емоція в людини, яка тимчасово витісняє всі інші:
переживання, страх, шаленість;
* зникають всякі сумніви, страхи, людина стає максимально рішучою, її воля
повністю реалізується в діях;
* чуттєвість до болі знижується, до її' повного зникнення;
* енергетичний потенціал спортсмена сильно зростає за рахунок мобілізації
внутрішніх ресурсів і підключення до зовнішніх енергетичних потоків;
* прискорюється швидкість реагування до зміни оточуючого середовища.
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Як засвідчують дослідження нейрофізіологів досягнення змінених станів
свідомості, стає можливим на основі гармонізації раціонального ірраціонального в
психіці людини, що відповідає активності правої і зменшення активності лівої
півкулі головного мозку. Медитативні зусилля спрямовані на зрівноваження півкуль
головного мозку можуть бути двох видів:
*придушення надактивності лівої півкулі (логічного мислення);
*цілеспрямоване досягнення внутрішньої безмовності і спрямування волі на
рішення ірраціональних завдань;
*стимулювання образного мислення для збільшення правопівкульної
інтуїтивно-спонтанної активності. Заснований на правопівкульній активності стан
гіпнотичного трансу дозволяє спортсмену діяти в режимі «автопілота» з
домінантною емоцією одержимості перемогти.
Духовно-світоглядна цінність трансових станів, які виникають в ході східних
єдиноборств полягає в тому, що вони грають евристичну роль в пізнанні не тільки
енерго-силових, але і багатьох парапсихологічних феноменів, зокрема моделюванні
постсмертних переживань людини в стані клінічної смерті.
Спортсмени і спецназівці свідчать, що під час поєдинку в стані трансу вони
часто починають діяти автоматично, ніби спостерігаючи за собою збоку. Тобто
спортсмен входить в стан «ведіння». Вступаючи в бій він ніби щезає, фізично
самоусувається від нього. Замість нього в його тілі починає діяти ним же створена і
набута тренуваннями програма (автопілот).
На основі цього феномену виникає можливість вивчати штучне переривання
зв'язку між людиною-оператором, його віртуальним двійником, на основі цього
будується кібернетична модель смерті, як роздвоєння душі і тіла, споглядальності і
діяльності. Поява спостерігача - це перша ознака того що душа починає покидати
тіло, коли виникає ефект «зовнішнього ведення».
З цього погляду не такою вже містичною є легенда про індійських –воїнів
раджпутів і запоріжських козаків-характерників (невмирак), «які долають смерть
силою духу». В трансовому стані такий воїн, коли йому відтяли голову, продовжував
битись і мститись своїм ворогам.
Феномен стороннього спостерігача засвідчує, що людська тілесність не до кінця,
не у всій повноті «матеріалістична», вона є носієм духовних смислів, що лежать в
основі універсуму, і завдяки їм наш мікрокосмос і макрокосмос виступає, як єдине
нерозчленоване, впорядковане і доцільне ціле.
Сама парадигма піднесення тілесного (його наповненість духовними смислами,
визнання того, що дух є живим тілом, що дивиться в нутрі, а тіло зовнішній прояв
духу, що те і друге – одне ціле (К.Г. Юнг), може стати не окремим процесом, а
створенням цілісного образу людини.
Тому цілком логічним в цьому контексті є бажання молоді підвищувати якість
життя за рахунок вивчення йоги та вдосконалення тіла гімнастикою цигун
(мистецтво управління своїм тілом), східними єдиноборствами та ін. Саме бажання
підвищити якість життя пов'язане з парадигмою піднесення тілесного до духовного.
Разом з тим ідея духовного розвитку через розвиток тіла, через збагачення
«європейської» ментальності психотілесними принципами Сходу, повинна бути
мудро поєднана з європейськими і, зокрема, з вітчизняними спортивно-ігровими,
спортивно-оздоровчими традиціями. Східні традиційні психотілесні програми, сліпо
перенесені в нашу культуру, не здатні передавати справжній дух навчання. Деякі
види мистецтв (такі, як айкідо) переважно приділяють увагу фізичній і медитативній
стороні але упускають з виду міжособові, стратегічні стосунки.
Що стосується класичних єдиноборств то вони більш прагматичні, націлені на
швидке досягнення конкретного результату, часто через надмірні надзусилля. В
цьому сенсі їх сила і, разом з тим, і слабкість. Горизонтальний раціоналізм, відрив
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від космічних енергій в кінцевому рахунку знижує їх результативність. Брак
лицарської системи виховання бійців у західних єдиноборствах також позначається
на їх результативності. Вітчизняні тренери в цих видах спорту зайняті, в першу
чергу, сомато-психічним, тілесно-руховим напрямом підготовки, розрахованим на
швидкий, прагматичний результат, ігноруючи важливість духовно-медитативних
засад в даній сфері фізичного виховання і спорту. Однак, як це не парадоксально,
саме в українській ментальності в архаїчній ігровій традиції містяться передумови до
синтезу східних та західних єдиноборств. Засвоївши ведичні традиції
психосоматичного синергізму запорізьке характерництво з його самобутньою
школою єдиноборства не вмерло. Воно генетично успадковано в техніках самбо,
козацького бойового гопака, національній лицарській манері ведення боксерських
поєдинків. Нові види єдиноборств в яких органічно поєднані східні і західні стилі
ведення бою здатні подолати слабкі сторони безконтактних поєдинків (цигун) які
демонструють свою нежиттєздатність в умовах екстремальної ситуації.
Тільки поєднавши методи і принципи східних і західних єдиноборств, ми
зможемо будувати гармонізуючі природу людини сучасні психо-соматичні
технології, які співзвучні нашому часу.

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
Анастасія Мартинюк (м. Львів, Україна)1
На сучасному етапі надзвичайно актуальним є питання збереження
життєздатності української культури на світовій арені. Адже політико-економічна
нестабільність, відсутність раціонально продуманих державних проектів та
фінансової підтримки в галузі культури суттєво гальмують процес національної
культурної модернізації.
В свою чергу, суперечливість культурної динаміки – явище не XXI ст., а,
загалом, історичного шляху розвитку України. До прикладу, такі драматичні
наслідки тривалої бездержавності та тоталітарно-імперського режиму як комплекс
меншовартості українців, догматизація культурно-освітньої роботи, централізація
закладів, програм їх культурних заходів та ін., українське суспільство ще й до
сьогодні, в повній мірі, не може побороти.
Виокремимо вузлові проблеми, якими просякнутий культурний український
простір на даний момент.
Незважаючи на активізацію інтересу до національно-культурної спадщини, до
популяризації та утвердження української мови як мови-репрезентанта нашої нації в
усіх сферах суспільного життя на тлі бурхливих суспільно-політичних подій та
заворушень (наприклад, Революція Гідності, АТО та ін.), має місце відсутність
належних державної підтримки та значних капіталовкладень, заохочення
меценатства та спонсорства в книгодрукування, кінематограф, театральне
мистецтво, музейну та бібліотечну справу, у відкриття мистецьких центрів,
відновлення, реставрацію та охорону історичних пам‘яток, тощо [3, 4]. Через
дотримання державними діячами позиції – «створювати «своє» дорого, дешевше
буде викупити в когось» – український продукт поряд із західними та російськими
«товарами», в більшості випадків, стикається із серйозною конкуренцією на ринку. З
огляду на це, ініціативним особистостям часто доводиться власними силами,
Науковий керівник – Сінькевич Ольга Борисівна, доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри теорії та
історії культури, Львівський національний університет імені Івана Франка
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творчістю та коштами піднімати престиж українських культурних здобутків на
міжнародному рівні.
Щодо комерціалізації, то в спрямованості на отримання прибутку від своєї
праці, загалом, немає нічого поганого. Однак, останнім часом, намагаючись або
відповідати мейнстримним світовим тенденціям, або вижити в умовах ринку, діячі
культурної сфери вдаються до створення низькоякісних, зорієнтованих на
невибагливу масу проектів, які, при цьому, активно підтримуються та пропагуються
ЗМІ [3]. Через це, нівелюються високі моральні цінності, псується істинний
мистецький смак, відсувається на другий план класика, змінюється свідомість людей
та їхній спосіб життя.
Зазначимо, що 16 вересня 2014 р. відбулася кардинальна подія – синхронна
ратифікація Угоди про асоціацію Верховною Радою України та Європейським
парламентом. В результаті цього, в нашій державі все ж таки активізувалося
намагання впроваджувати кращі зразки європейського досвіду з урахуванням
національної специфіки на вітчизняному ґрунті. Наприклад, від листопада 2014 р. до
жовтня 2015 р. відбувалася стратегічна сесія обговорення культурних ініціатив від
Платформи для змін «Культура 2025. Платформа стратегічних ініціатив» у 8 містах
України (Львові, Вінниці, Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Одесі, Києві, Чернівцях)
підсумком якої стало схвалення Довгострокової стратегії розвитку культури в Україні
до 2025 року [1]. Згідно з нею, на засадах громадських ініціатив були визначені такі
стратегічні цілі на шляху модернізації всіх секторів культурної сфери:
• впровадження учасницької моделі урядування в культурі, що працюватиме на
засадах відкритого доступу і сприятиме сталості сектора культури;
• закріплення суспільно орієнтованої моделі діяльності інституцій культури
бюджетного та небюджетного секторів;
• вдосконалення професійної мистецької та культурознавчої освіти згідно з
європейськими стандартами і практиками;
• актуалізація освітнього, інноваційного та комунікаційного потенціалів
культури;
• закріплення ролі культури як чинника порозуміння в суспільстві[1].
В свою чергу, від 1 лютого 2016 р. Кабінет Міністрів України схвалив
Довгострокову стратегію розвитку української культури – стратегію реформ [2].
Згідно з нею, на державному рівні були затверджені такі стратегічні цілі з метою
упорядкування всіх секторів культурної сфери:
• децентралізація, демократизація, реструктуризація;
• модернізація інструментів підтримки (правових, фінансових, ресурсних,
політичних, технологічних)культури;
• вдосконалення політики в галузі охорони культурної спадщини;
• сприяння створенню національного культурного продукту і формування
цілісного інформаційно-культурного простору;
• вдосконалення системи культурно-мистецької освіти;
• розвиток міжнародної діяльності та популяризація української культури [2].
Підсумовуючи вищесказане, наголосимо, що «оживлення» української
культури необхідне, але за умови реформування її структурних елементів силами як
держави, так і критичної маси громадян зі створенням сприятливих умов для
гармонійного співіснування традицій та інновацій, «своїх» та «чужих» культурних
елементів.
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ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕСТЕТИЧНОЇ ПЕРЦЕПЦІЇ У ХХІ СТОЛІТТІ:
ІГРИ ПРОСТОРУ З ЧАСОМ
Ольга Муха (м. Київ, Україна)
Принципові зміни, які відбулися із естетичною перцепцією під впливом
глобальних змін часопростору в ХХІ столітті, вкорінені не лише у технологічному
цивілізаційному прориві, але й в зміні культурного коду інформаційного суспільства.
Виклики останнього спричинили величезні, досі достатньо не досліджені зміни у
психосоціальній природі людини та радикально змінили її перцептивні практики.
Передовсім, підлягли суттєвим змінам інтерпретаційні схеми, які через
інтенсифікацію глобалізаційної символіки (Ф. Гваттарі, Ж. Дельоз та інш.)
трансформувалися неймовірними темпами.
З одного боку, глобалізація – це спрощення й перенесення уніфікованих
цінностей і поведінкових алгоритмів, що повинно було б «полегшити» розуміння
естетичних перцепцій. З іншого – ці глобалізаційні повідомлення і норми підлягли
глокалізаційним кореляціям у кожному окремому культурному просторі, набуваючи
нових форм. Однак спільне тло до розгортання цих смислів – основа естетичного
сприйняття: час і простір перебігу подій, які для людини ХХІ століття перестали
бути самоочевидною зовнішньою шкалою вимірювання. Час і простір естетичної
перцепеції – це передовсім психологічне і соціокультурне утворення, яке гнучко
відреагувало на технологічно-інформаційні виклики цивілізаційного розвитку. Тому
в цій доповіді ми зосередимось на цих двох вимірах перцепційних змін:
темпоральному та просторовому.
Темпоральні трансформації
Аби розмірковувати про природу часу у естетичному переживанні, спочатку
слід погодити питання, про який саме час ми будемо говорити: об‘єктивно-фізичний
чи суб‘єктивно-перцепційний. У об‘єктивно-фізичному часі існує світ і усі фізичні
об‘єкти, дослідженням цього часу займається фізика та в певному сенсі природничі
науки в цілому. Коли ж ми говоримо про людський вимір часу, соціальну історію,
«власний час» – йдеться про певний, завжди змінний і конкретний контекст. Саме
множинність нашарування цих контекстів (наприклад, віку сприймаючого суб‘єкта,
доби дня, пори року, часопроведення, стану здоров‘я тощо) і визначатиме природу
суб‘єктивно-перцепційного часу, який досліджують гуманітарні науки: психологія,
культурологія, лінгвістика та інші.
Ця релятивна множинність вперше зафіксована у концепції Августина, яка
покладає «людський» і «божественний» час, знімаючи Платонівсько (існує лише
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абсолютний час) – Арістотелівське (час виключно відносний) протистояння.
Загалом, в історії філософії існувало три трактування часу, послідовний розвиток
котрих відображає ту саму тенденцію від соліпсизму та одиничності до тотальної
множинності і розширення: 1) циклічне (т.зв. міфологічний час); 2) лінійне – час
прогресу, що рухається невідворотно від початкової точки (наприклад, створення
світу) у певному керунку (регресивному чи прогресивному); 3) нелінійне або
інваріантне (З. Бауман також називає його «фрагментарним часом), яке лише
формується, виходячи із позицій «подієвості», «перевідкриття часу» та
синергетичної моделі часу як процесуальної конструкції.
Звернення до сучасних філософсько-культурологічних напрацювань щодо
питання часу демонструють нам наступні тенденції сучасної темпоральності:
 швидкість – більшість сучасних мислителів мають позначення для
«пришвидшення» актуальної темпоральності: це категорії «поспішного часу»
(англ. hurried time) Стівена Бертмана, «speed-time» французького філософа
Поля Вірільйо та знамениті «тиранія моменту» норвезького антрополога
Томаса Еріксена й «шок майбутнього» Елвіна Тофлера. Усі вони, описуючи
сучасний час, вживають поняття «швидкості», «прискорення», тиранії і
диктату, шоку, спричиненого надмірними швидкостями, але не тільки;
 щільність – наступним визначальним показником є кількісний.
Сучасний ритм часу, ритм доби і життєстилю характеризується надзвичайною
щільністю наповнення подіями, інтенсифікацією часових проміжків. Це
стосується не лише якихось глобальних часових проміжків – вікові, наприклад,
підлягають пролонгуванню, але за рахунок цього – не сповільненню, а ще
більшій наповненості етапами, подіями і іншими елементами;
 багатопотоковістьь – коштом мультизадачності, темпоральність
сучасної людини розщеплена й постійно має кілька активних каналів. Так,
водночас можна переживати кілька паралельних процесів, які матимуть різну
швидкість та щільність. Наприклад, виконуючи певну технічну роботу (хатню
роботу, комп‘ютерний набір тощо) люди часто мають практику перегляду
кінофільму, «скролення» соцмереж, готування їжі (яке вимагає все менше
ресурсозатратності через автоматизацію) та спілкування. Однопотокове
спілкування стає рідкістю і витісняється або в зону інтимної комунікації (все
менше), або вибраних періодів «особливого часу», до якого ми відносимо і
власне естетичне переживання у вузькому сенсі – концерт, читання книги,
споглядання мистецтва тощо. Та й ці дії останнім часом рідко обходяться без
супровідних – репортажування у соцмережі, споживання їжі чи напоїв, фоточи відео фіксації тощо;
 скерованість – повертаючись до наведених на початку типів
трактування, відкидаємо циклічне й лінійне, для теперішньої темпоральності
властива не лінійність чи інваріантність – фрагментарність, укладена з «подій»,
«проектів», «фрагментів часу». Ця скерованість може бути різновекторна,
спазматична і одночасно різнонаправлена.
Усі ці характеристики стосуються актуального часу західної культури – поняття
надзвичайно складного і комплексного. Його аналіз повинен включати не лише
базові показники тривалості, послідовності, протяжності етапів, але й ритм, темп,
інтерпретацію часу суб‘єктом культури (чи естетичної ситуації в ній). Поскільки
культура не існує поза суб‘єктом, постільки всюди, де лише привноситься «фактор
людини» проявляються розмаїті модифікації переживання часу: «швидкого» і
«повільного», внутрішнього і зовнішнього (наприклад, паспортного, біологічного та
психологічного віку), тотального і суб‘єктивного тощо. Складність аналізу та
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концептуалізації часу культури полягає в його мультишаровості, різновекторності,
якості наповнення.
Власне естетичне переживання, що потребує концентрації на естетичному
об‘єкті, передбачає особливий режим відносин із часом, зокрема, відчутний контраст
т.зв. «зовнішнього» (фізичного) і «внутрішнього» (психологічного) часу. Важливо
зазначити, що цей ефект відчувається суб‘єктом естетичного переживання виключно
апостеріорно, надаючи статусу «естетичної ситуації» певною мірою уже
завершеному процесу, адже навіть певна свідома підготовка і налаштування не
гарантують того, що естетична ситуація відбудеться, так само, як і певне естетичне
переживання може відбутися цілком несподівано. Саме ця пост-ситуативна оцінка
надає часовому проміжкові естетичного переживання статусу певного «особливого
часу», який вирізняється: особливою змістовою наповненістю, якістю переживання,
інтенсивністю, зосередженістю, та – найважливіше – «зламом» часової протяжності.
Просторові трансформації
У реальності надзвукових польотів та розширених комунікативних
можливостей із простором у свідомості людини відбувається дві чільні зміни:
нівеляція відстаней та, внаслідок цього, стискання простору. Йдеться не лише про
фізичний вимір і полегшення переміщень у просторі через розвиток і доступність
транспортних засобів, але й через віртуальну доступність.
Інший фактор змін щодо просторових уявлень – його багатошаровість. Ми
можемо говорити про багатошаровість простору, відштовхуючись від доповненої
реальності, яку уможливлюють нові технології (це можуть бути більш унаочнені
приклади на зразок Google glasses чи окулярів доповненої реальності, або ж уже
звичні ситуації, коли комунікація щодо однієї теми може одночасно відбуватися
наживо, в груповому месенджері та через індивідуальні повідомлення).
Цікаву версію щодо розшарування художніх творів висуває Вілем Флюссер,
німецький філософ чеського походження, один із видатних медіа-теоретиків.
Флюсерова концепція техніки і медіакультури, що трансформується від письма до
фотографії та засобів мобільної комунікації, доволі критична, та останнім часом
викликає все більше зацікавлення [3]. Власне зміна способів створення художніх
образів відбиває трансформації у культурній ситуації. Основні зміни стосуються двох
моментів: по-перше, експансії кольору, та, по-друге, зміні якості поверхні, про яку
свідчать положення квантової фізики, – поверхня втрачає статичність і все більше
приходить в рух.
Отже, прогрес цих культурних змін полягає у все більшому поетапному
відстороненні від життєвого світу: спершу через уявлення, яке творить «відбиток»
ситуації; пізніше через текст, який впорядковує і редукує незчисленні зв‘язки,
утворені уявою на «поверхні образу», відповідно до структури лінійного письма;
згодом через технічно утворювані зображення, які відступають від лінеарної
структури для подальшого аналізу. Ця схема відображує віддалення від світу через
усе більшу кількість рівнів абстрагування, причому моменти цих змін відбуваються
спонтанно і не мають явних причин [4; c. 272-300].
Останні абстрагування виводять нас за межі дво- і взагалі вимірності
зображення, бо являють собою певну «disembodied surface» – безтілесну поверхню. Її
природа відкривається лише своєрідній techno-imagination (технічній уяві), яка,
натомість, настільки віддалена від життєвого світу, що описується Флюссером як
пустий простір – Ніщо, поле проекції «інтенцій» [5; c. 65-67].
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«АДВЕЧНЫ ШЛЯХ» БЕЛАРУСИ КАК ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ ИДЕЯ И.
АБДИРАЛОВИЧА
Ольга Новикова,
Владимир Новиков (г. Минск, Беларусь)
Для многих белорусских мыслителей XIX – начала ХХ ст. была актуальной
проблема национального самоопределения на фоне возможных перспектив как
российской, так польской ассимиляции. Так, в начале ХХ в. ученый-филолог и
писатель и общественный деятель В.У. Ластовский утверждал, что этническое
сообщество, проживающее на территории Беларуси, происходит от обитавшего на
этих землях в 1-м тыс. н. э. племени кривичей, и должно вернуть себе историческое
наименование: белорусы – «крывичи». Он писал: «Мы, хочучы быць самаістым
славянскім народам, выносім з гісторыі нашай і нашага народу на сьвет прастарае
племянное і нацыянальнае сваѐ найменьне – Крывічы» [2, с. 10].
Тем не менее, история совместной жизни
восточнославянских народов
исключила возможность радикального изоляционизма белорусов и подтвердила
цивилизационную бесперспективность национально-шовинистических лозунгов и
программ. Защищая право белорусов на собственную культурную идентичность и
национальную самобытность, отечественная философия и социально-гуманитарная
мысль, как правило, избегала призывов к радикальному разрыву со своими
соседями как на Западе, так и на Востоке. Это, конечно, вовсе не означает, что в
истории белорусской философии и культуры не присутствовали попытки
обоснования уникальной судьбы и цивилизационной специфики Беларуси как
самостоятельной европейской страны.
Одна из наиболее ярких таких попыток связана с именем видного
представителя белорусской философской мысли И. Канчевского (1896–1923).
Выступая под литературным псевдонимом Игната Абдираловича, он изложил свои
идеи в эссе «Извечный путь. Опыты белорусского мировоззрения», отличающимся
личностным отношением к исторической судьбе белорусского народа, драматизмом
и напряженностью сюжета.
Согласно идеям Канчевского, Беларусь на протяжении всей своей истории
начиная с X в. была ареной борьбы двух направлений европейской культуры –
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западного и восточного. Причем разделившая эти направления граница проходит
не только через Беларусь, но и через Украину и далее прячется в балканских краях. В
результате этой перманентной борьбы возникло и оформилось специфически
белорусское национальное мировоззрение, суть которого в том, что «колебание
между Востоком и Западом и искренняя неприязнь к тому и к другому – являются
основной чертой истории белорусского народа» [1, с. 8-9].
Истоки подобной мировоззренческой амбивалентности автор усматривает в
древности – во времени принятия славянством крещения, когда западные славяне
берут латинский образец хозяйственно-экономического и духовного развития
Византийско-Римской империи, а восточные принимают чисто византийский канон.
При этом Канчевский артикулирует тот факт, что как западные, так и восточные
славяне воспринимают эти культурные традиции прежде всего с их формальной
стороны. Белорусы, сделавшись христианами, также не забыли о своих прежних
убеждениях, которые, однако, существенно трансформировались под влиянием как
восточного, так и западного ареалов христианства. И это постоянно ощущавшееся и
нередко противостоявшее друг другу влияние стало испытанием и исторической
судьбой белорусского народа. Не случайно, как констатирует автор, долгие века
белорусы стояли на перепутье: один путь был на Запад, второй – на Восток. «Так
наши тропинки, начинаясь вместе, расходились в разные, противоположные
стороны» [1, с. 12], и хотя, продолжает он, с течением времени различие между
этими двумя культурными типами уменьшилось, но все же продолжает оставаться
ощутимым.
Автор останавливается на социально-психологических особенностях человека
православного Востока и человека католического Запада, стремясь дать их
объективную и панорамную архетипическую характеристику. Так он отмечает
привлекательные для белорусов качества человека Востока – простоту, открытость,
доброту, соответствие внешности внутренней сущности, а у человека Запада –
трезвость мышления, способность к компромиссам, терпимость к чужому мнению.
«Словом, – продолжает мыслитель, – нам нравились искренность и определенность
Востока, а с другой стороны – большая объективность и более человеческое
самочувствие Запада. Жизнь требовала синтеза, гармонии обоих направлений, что …
как увидим, оказалось невозможным». [1, с. 15].
Он пытается объяснить, почему в итоге белорусский народ не делает
окончательного выбора между европейскими культурами Запада и Востока. Одна из
основных причин отсутствия такого выбора – это сопровождающее всю его историю
«насилие над нашими душами», которое осуществлялось в разных формах: «Восток
сразу захватывает много, Запад – по своей деликатности – меньше... Зато Запад –
великий человек на малые дела, и его способности сильно отдаются на белорусской
шее» [1, с. 16].
В таком историческом наследии – «буферном» положении Беларуси и ее
колебании между двумя социально-культурными центрами – коренится «великая
трагедия народного духа», которому отказывают в праве на самобытность, не
понимая, что «вместе с белорусскостью мы теряем и лучшую часть человечности» [1,
с. 16]. Не соглашаясь с этим историческим вердиктом, Канчевский говорит о
необходимости внутреннего цивилизационного самоопределения белорусского
народа и создания его собственных национальных форм культурной жизни.
Сознавая сложность этого процесса духовного возрождения, Канчевский
предостерегает от возможности появления белорусского мессианизма – «как бы
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найденные формы новой белорусской жизни не стали для нас самих великой
тюрьмой и издевательством» [1, с. 17]. В этом плане, по его мнению, наибольшую
опасность представляет характерная и для Востока, и для Запада застывшая «форма
жизни» – уклад, нормативная нерушимая модель социального и духовного бытия,
сложившаяся в результате человеческой деятельности. Первооснова ее силы – в
любви человека к плодам своего творения, в желании им вечного существования и, с
другой стороны, в «корысти», т.е. выгодности ретрансляции формы для
поддержания стабильности социально-политического и исторического уклада
жизни.
Белорусский мыслитель подчеркивает необходимость приобретения формой
культуры тем большей нормативности, чем слабее развита духовность народа.
Вместе с тем он признает известную автономность этой формы, так как она задает и
определяет важнейшие программы материальной жизни общества. И. Канчевский
настаивает на том, что следует искать формы, приспособленные к изменчивости
жизни, эластичные, текучие. Истинная основа жизни, по его убеждению – свободное
творчество, пример которому можно найти в искусстве, поскольку оно «не имеет
своего канона, не имеет утвержденных путей, образцов». [1, с. 27].
И. Канчевский дифференцирует понятие субъекта индивидуальной и субъекта
социально-исторической деятельности. В качестве таких субъектов у него выступают
отдельный человек, народ, нация. Если отдельный человек может найти личное
спасение в художественном творчестве, то в общественной жизни массы всегда идут
к социальному творчеству через политический переворот и революцию. Как
полагает философ, это не лучший путь для народа, но единственно возможный в
условиях, когда он лишен свободы, творчества и возможности развивать
национальную культуру.
Вместе с тем, и это особенно важно, И. Канчевский подчеркивает, что
творчество масс основано на творчестве единиц и революция без индивидуального
творчества – лишь великая беспросветная смута, живой иллюстрацией чего является
история России. Гарантировать возможность общественного творчества можно
только в случае отсутствия чужого принуждения, для чего, соответственно,
необходима политическая независимость. В качестве оптимального варианта
человеческого общежития и условия для возможности реального творчества он
рассматривает и предлагает кооперацию – единственное общественное явление,
которое без принуждения объединяет своих членов и не декларирует принуждения
для других. В кооперации ему импонирует отсутствие застывшей формы – готовых
рецептов улучшения жизни. Лозунг кооперации – «Твори. Создавая – разрушаем»
[1, с. 41]. Тем самым Канчевский постулирует свободное творчество человека как
идеал для будущего общества, что возможно только в условиях обретения
независимости, когда белорусский народ освободится от репрессивного
цивилизационного влияния как Востока, так и Запада.
Надо отметить, что цивилизационная идея И. Абдираловича-Канчевского
показала свою актуальность для новейшей истории Беларуси после распада
Советского Союза и обретения страной суверенитета. Исторически реализовался
такой сценарий развития современного белорусского общества, в котором
традиционные для белорусского народа ценности и императивы оказались
актуальными и востребованными. Во многих сферах социальной деятельности
обнаруживается влияние таких ценностей, как открытость и способность творчески
ассимилировать различные культуры и технологии, инновационные стили жизни.
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Такие ценностные приоритеты развития современной Беларуси, разумное и
сочетание в них в условиях глобализации культурных традиций Запада и Востока
обнаруживают свои очевидные корреляции с идеями И. Абдираловича, искренне
верившего в то, что «адвечны шлях» Беларуси обязательно приведет ее в сообщество
европейских народов в статусе суверенной страны.
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МОЙСЕЙ МЕНДЕЛЬСОН ПРО ПРОСВІТНИЦТВО, КУЛЬТУРУ ТА ОСВІТУ
Ігор Пасічник(м. Львів, Україна)
«Die Worte Aufklärung, Kultur, Bildung
sindinunsrer Sprachenochneue
Ankömmlinge. Siegehörenvorder
Handbloßzur Büchersprache. Dergemeine
Haufeverstehetsiekaum»
«Слова просвітництво, культура, освіта є у нашій мові ще новими
прибульцями. Вони належать поки лише до книжкової мови. Загальний натовп
навряд чи їх розуміє» [2, c. 3].
Це твердження Мойсея Мендельсона датується 1784 роком, й вже навіть саме по
собі, відірване від свого контексту, воно є виразним свідченням того, що поняття, які
ми зараз сприймаємо як начебто самозрозумілі, ще якихось два століття тому так
зовсім не сприймалися, й навіть більше – могли спантеличувати. Особливо цікавим
це є у випадку поняття культура, яке ми звикли виводити від Ціцерона, але яке, як
виявляється, ще в кінці XVIII ст. було всього лише новим прибульцем. Проте не
менш цікавим це видається і випадку понять освіти та просвітництва. Власне,
бажання розібратися в останньому й стало приводом для написання Мендельсоном
тексту, який починається цитованими тут словами.
1783 року берлінський пастор Йоганн Фрідріх Цьольнер опублікував у
грудневому номері «Berlinische Monatsschrift» свою статтю, яка була реакцією на
текст анонімного автора, опублікований у вересневому номері цього ж журналу, де
відстоювався цивільний шлюб. Цьольнер критикував цивільний шлюб та відстоював
церковний, засуджуючи плутанину в серцях та головах людей, яку начебто
підносять під іменем просвітництва, й саркастично стверджуючи при цьому що
відповідь на це питання є не менш важливою, ніж на питання, що таке істина, й що її
слід дати, перш ніж просвітлювати, а проте він ніде не зустрічав відповіді на нього.
Кантова «Відповідь на питання: що таке просвітництво»[1], опублікована 1784
року в грудневому номері того журналу, стала найвідомішою відповіддю на шпильку
Цьольнера. Але вона була не першою.
Невиправдано невідомою залишається перша відповідь, опублікована у
вересневому номері 1784 року, а саме – текст Мойсея Мендельсона «Про питання:
що таке просвітлювати». Текст Мендельсона в основному змістовно перегукується із
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текстом Канта. Причому Кант, пишучи свою відповідь на дане питання, з текстом
Мендельсона знайомим не був, через що ще більше потім дивувався спорідненості
ідей. Водночас Мендельсонова відповідь містить те, чого немає у Канта – розгляду
поряд з поняттям просвітництва також понять культури і освіти.
Мендельсон пише про те, що дані поняття є спорідненими й що вони ще не
мали достатньо часу, щоб сформувалась чітка межа між ними. Власне, текст
Мендельсона і являє собою намагання формування такої межі. Мендельсон
стверджує, що освіта, культура та просвітництво є модифікаціями спільного життя
та являють собою намагання людей покращити їх спільний стан.
Мендельсон починає з освіти: «Чим більше спільний стан народу за
допомогою мистецтва та старанності приводиться в гармонію із визначенням
людини, тим більше освіти має цей народ»[2, c. 4]. Освіту Мендельсон розкладає на
культуру та просвітництво. Культуру він визначає як практичну сторону освіти, а
просвітництво як її теоретичну сторону. У випадку культури йдеться про добротність,
витонченість та красу в ремеслі, мистецтві та спільних звичаях. А також про
майстерність, старанність і вправність у останніх, та про схильності, пориви та
звичку до перших. У випадку ж просвітництва йдеться про розумове пізнання та про
здатність до розумного роздуму про життя людини.
І культура, і освіта передбачає передусім орієнтацію на визначення людини: «Я
завжди ставлю визначення людини як міру і ціль усіх наших прагнень та зусиль, як
пункт, куди ми мусимо спрямовувати свій погляд, якщо ми не хочемо втратити
себе»[2, c. 4].
Тож проект просвітництва, а водночас і проект культури (поняття, які
набувають чітких рис лише у 18 ст.) є ніщо інше як новочасний проект людського
самопізнання. Й основне питання філософії Канта – «Що таке людина» – постає в
цьому світлі абсолютно невипадковим.
Причому Мендельсон тут робить наголос на розвитку мови. Мова здобуває
просвітництво через науки, а культуру через суспільні зв‘язки, поезію та
красномовство. «Разом вони дають мові освіту»[2, c. 5]. Нації, згідно з
Мендельсоном, є настільки освіченими, наскільки їхня мова є освіченою мовою.
Мендельсон вживає таке поняття як Politur (політура), зазначаючи, що
найкращим є, коли політура певної нації являється дією культури та просвітництва.
Визначення людини має два аспекти: визначення людини як людини та визначення
людини як громадянина. Людина як член суспільства потребує культури, людина як
людина може не потребувати культури, але все ж потребує просвітництва. Причому
просвітництво людини та просвітництво громадянина можуть вступати в конфлікт,
оскільки певні істини, які є корисними для людини як людини можуть шкодити
людині як громадянину конкретної держави. Тому Мендельсон стверджує, що
нещасною є та держава, яка мусить настоювати, щоб сутнісні визначення людини не
гармоніювали з сутнісними визначеннями громадянина.
Фактично культура і просвітництво є для Мендельсона одним і тим самим:
«Просвітництво відноситься до культури як взагалі теорія про практики, як пізнання
до звичаєвості, як критика до віртуозності»[2, c. 5]. Це дві сторони одного і того ж.
Але коли в державі вони не діюnm разом – вони занепадають. Держава може мати,
згідно з Мендельсоном, потужну культуру, але вона почне занепадати, як тільки
з‘явиться спротив просвітництву. Словами Мендельсона: «Де просвітництво і
культура рухається вперед однаковими кроками, там вони є одне для одного
найкращими засобами проти зіпсутості (Korruption). Їхній спосіб псуватися це прямо
протистояти одне одному»[2, c. 8].
З тексту Мендельсона можна зробити два важливі висновки. По-перше,
концепція (зараз не йдеться про феномен) культури – є витвором філософії
Просвітництва. По-друге, просвітництво як новочасний проект самопізнання
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людини є проектом, який триває до сьогодні. Саме триває (жодним чином не йдеться
про його трансформацію у новий проект), і свідченням цього є вже той факт, що
просвітницькі поняття культури та освіти не відійшли в небуття, а навпаки – лише
набирають значущості для людського суспільства та потребують чіткого їх
розуміння.
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ДИЗАЙН ПРОСТОРУ СУЧАСНИХ ФІЛОСОФСЬКИХ МЕТОДІВ
Костянтин Покотило (м. Київ, Україна)
Тема цього дослідження викликана у першу чергу дидактичною необхідністю.
Із спілкування з докторантами, магістрами та студентами різних спеціальностей, що
вивчають чи цікавляться філософією, завжди виникають питання про загальний
огляд найважливіших методів мислення сучасності. Причин цього багато, від
особистого прагнення до самовдосконалення і становлення професійної
компетентності, до конкретних практичних проблем у плануванні та здійсненні
наукових досліджень. Не останню роль відіграє також відсутність сучасної й
доступної літератури та інших джерел з цієї проблематики. Це часто приводить до
використання молодими вченими ультрасучасних методів без розуміння їх
онтологічної основи та споріднених зв‘язків, або невиправданого використання
одночасно різних методологічних традицій через нерозуміння взаємовиключаючої
логіки кожної. Загальною причиною цього, найімовірніше, є – нерозуміння всього
спектру сучасних філософських методів мислення та перспектив їх взаємодії.
Після того як філософія стала навчальною дисципліною в університетах та
інших навчальних закладах, вона мусила, як і інші наукові дисципліни, створити
чітку наукову систематичну структуру, а також пропедевтичні засоби для подачі
навчального матеріалу. Це звичайно було б немислимим, як би філософія
залишалась тільки «любов‘ю до мудрості» і займалась лише науковою критикою.
Звичайно тут є свої небезпеки, які потрібно усвідомлювати, але вони у жодному разі
не можуть виправдати відмови від будь-якої дидактики. У цьому відношенні в історії
розвитку філософії існують періоди, досвід яких може стати корисним і в наш час як,
наприклад, період схоластики, коли у викладанні філософії поряд з науковими
дослідженнями використовувались, з навчальною метою, так звані, «шкільні»
дослідження. Якраз загальне визначення сучасних методологічних підходів і може
виступати подібним дослідженням.
Як відомо, у 60- роки 20 століття набула розголосу дискусія про методи. В
результаті неї гостро постала проблема існування філософії взагалі, у значенні
«philosophia perennis» («вічної філософії»). Перефразовуючи Л. Вітгенштайна[3, c.
302] «Ціла хмара філософії конденсується у одну краплю вчення про метод».
Починаючи із так званої суперечки у позитивізмі виникає ціла низка гострих
наукових публікацій, що поділили діалектичні й герменевтичні методи по один бік
та аналітичні й теорії науки по інший.
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З часом гострота суперечки пом‘якшилась та почався рух до більшої
толерантності і відкритості до діалогу. На сьогоднішній день зростає кількість спроб
поєднанню обох напрямів. Для сучасної філософії характерним є плюралізм методів
і в певному розумінні це відображення плюралістичності сучасного суспільства.
Для молодих вчених методологічно-філософська підготовка мала б наслідувати
наступні цілі.
По-перше,
повинні
бути
представлені
основні
методи
сучасного
філософствування. Методи у самому широкому значенні, як вид і спосіб постановки
проблем та їх вирішення, іншими словами використання основних форм
аргументації.
По-друге, необхідне узагальнення та визначення проблеми методичного
взагалі. Неопозитивізм свого часу наскільки загострив та абсолютизував проблему
методу, що Г.-Г. Гадамер, для урівноваження ситуації, почав стверджувати у своїх
основоположних працях[4] про неспівставність понять істини та методу, а
П. Фейерабенд[1] взагалі висунув необхідність методологічного анархізму. З іншого
боку Сократ, засновник європейської філософії і науки, вказував на нерозривність
філософії й методу. Звідси можна зробити висновок, що не вдаючись у крайнощі,
важливо краще розуміти сутність методичності, оскільки метод це шлях мислення.
Методи це дороговкази і протоптані стежки, які орієнтують у світі людських
фантазій, ідей, теорій, проектів і конструкцій, але смисл не у них самих, а тому, що з
їх допомогою можливим стає відкриття нового.
Якщо узагальнити методи мислення які набули розповсюдження у останні
десятиліття, то проглядається наступна картина, в основі якої лежить поділ, про
який вже згадувалося, на аналітичні та герменевтичні методи. Звичайно такий поділ
є дуже узагальненим і може слугувати лише пропедевтичним цілям. Ці дві групи
методів створюють основний поділ. Кожна група поділяється у свою чергу на методи,
у так би мовити, вузькому значенні: до аналітичних методів відносяться формальнотеоретичні та мовно-аналітичні методи. До герменевтичних методів належать
діалектичні, герменевтичні, у вузькому значенні, та феноменологічні методи.
Після «прагматичного повороту» у філософії виникла тенденція до подолання
жорсткої фіксації стандартизованого переліку методів та виникає цілий ряд
інтегрованих методів. Із взаємодії формально-теоретичних методів та герменевтики
постають системно-теоретичні та синергетичні методи, із поєднання мовноаналітичних методів та герменевтики виникають прагматичні та праксеологічні
методи. Поєднання формально-теоретичних методів, герменевтики та мовноаналітичних методів дає конструктивістські методи.
В цілому згаданими методами не обмежується весь спектр сучасної
методологічно-філософської проблематики, однак вони можуть бути її ядром.
Таким чином В філософії починаючи з другої половини ХІХ століття найбільш
поширеними є герменевтичні (в широкому значенні) та аналітичні методи, їх
поєднання складає майже все розмаїття сучасних методів філософствування.
Визначальним поняттям герменевтичних методів (в широкому значенні) є
«розуміння». Розуміння - це «не тільки деяка поведінка суб'єкта, але й спосіб буття
особистого Існування.» Г-Г. Гадамер.
До герменевтичних методів (у широкому) значенні можна віднести
діалектичний метод (від давньогрецького διαλεκτική – мистецтво суперечки чи
міркування). У найбільш широкому значенні це метод філософствування, предметом
якого є філософські суперечності змісту самого цього філософствування. До
найбільш відомих дослідників діалектичного методу слід віднести Г.В.Ф. Гегеля,
Т. Адорно, Ф. Енгельса, Л.П. Альтюссера.
Серед важливих герменевтичних методів (в широкому значенні) виступає
феноменологічний метод адептами якого є Е. Гуссерль, М. Шелер, М. Гайдеггер,
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М. Мерло-Понті. Він у першу чергу спрямований на вивчення свідомості та її проявів
(судження, сприйняття та почуття). Головною метою цього вивчення є виявлення
структур та проявів свідомості та визначення їх властивостей. Важливими поняттями
феноменологічного методу є інтенціональність, яке ґрунтується на розумінні
процесу усвідомлення чогось у формі ідентичного самому собі інтенціонального
об‘єкта, а також редукції, як знаряддя для опису процесу усвідомлення реальних
речей.
І. на кінець, герменевтичний метод (у вузькому значенні), який має кілька
основних тлумачень:
1.Розділ мистецтва, в якому зібрані різноманітні методи інтерпретації смислу
творів будь-якого виду (Ф. Шлеєрмахер);
2.Специфічний філософський метод, спрямований на критичне розуміння
смислу проблеми;
3.Універсальний філософський метод дослідження специфічно людського
способу існування (Г.-Г. Гадамер).
Аналітичні методи у широкому значенні спираються на тенденцію сучасної
філософії, в якій існує підвищена увага до логіки формулювання думки, аналізу,
прояснення та уточнення значень і смислів. На думку відомого англійського
філософа Б. Рассела: «Вся майбутня філософія повинна займатися аналізом
висловлювань»[2]. Методи аналітичного мислення, як і саме поняття аналізу, у
найбільш узагальненому значенні можна знайти вже в творах Рене Декарта[5].
Аналіз є найважливішим принципом правильного мислення, оскільки виступає
самоочевидним правилом користуванням розумом. Мова повинна бути логічною
завдяки впровадженню спекулятивних освітніх систем. Три найважливіші риси
характеризують аналітичні методи в широкому значенні: аналіз мови, логіка та
системна критика. Вони складають визначальну форму мислення у цілому ряді
сучасних філософських напрямів, які часто називають: сцієнтизм, неопозитивізм,
логічний емпіризм, філософія науки, критичний раціоналізм, філософія ідеальної
мови, філософія нормальної мови, аналітична філософія тощо.
Серед аналітичних методів у широкому значенні виділяють дві основних
тенденції. Першу можна було б визначити як формально-теоретичну. В ній
превалює підвищена увага до логічного пояснення міркування. На думку
прихильників цих методів, серед яких Р. Карнап, У. Квайн, К. Поппер, Т. Кун,
А. Тарський, логічне пояснення може бути досягнуто лише шляхом аналізу логічної
форми висловлювань. Для цього найчастіше використовується формальна
граматика або символічні системи будь-якої логічної системи.
Представники мовно-аналітичної тенденції в аналітичних методах
(Л. Вітгенштайн, Г. Райл, Д. Остін, Д. Сьорль), зосереджені на дослідженнях
буденного використання мови звичайними людьми. Такий підхід може
використовувати соціологічний фундамент, оскільки подібні дослідження
фокусуються на вживанні мови в соціальному контексті. У певному значенні цей рух
можна вважати поверненням до філософії здорового глузду. Прихильники філософії
повсякденної мови часто намагалися розвіяти філософські проблеми,
демонструючи, що вони є результатом нерозуміння буденної мови. Це особливо
помітно у роботах Райла, або пізнього Вітгенштайна.
Останнім часом разом з поширенням постмодерністських рухів і течій
спостерігається зближення герменевтичних та аналітичних методів та їх певний
симбіоз. Цей процес викликав до життя цілий ряд інтегрованих методів. Серед них
одним із найбільш популярними серед науковців і філософів є системнотеоретичні методи. В їх основі лежить поняття «система», яке Л. фон Барталанфі
визначає як сукупність елементів, що перебувають у взаємних відношеннях між
собою та навколишнім світом. Виходячи з цього у основі системно-теоретичних
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методів досліджень знаходиться дослідження об'єкта як цілісної множини елементів
в сукупності відношень і зв'язків між ними, тобто розгляд об'єкта як системи.
Системно-теоретичні методи постали із взаємодії формально-теоретичних методів
та герменевтики і знайшли своїх прихильників майже у всіх галузях як наукових, так
і філософських досліджень. Через свою популярність системно-теоретичні методи
мають достатньо значне число різних інтерпретацій та модифікацій. Серед найбільш
відомих представників цього напряму: Н. Луман, Т. Парсонс, Ю. Хабермас,
Л. фон Берталанфі, А.А. Богданов, Г. Саймон, П. Друкер, А. Чандлер. та ін.
Жвавий інтерес в сучасній філософії та науці проявляється до синергетики, –
інтердисциплінарному методологічному напрямку, що має на меті опис процесів
самоорганізації динамічних процесів, в яких почасти відбувається явище зростання
міри внутрішньої організації тобто зменшення їх внутрішньої ентропії.
Термін був введений Г. Хакеном. Синергетика функціонує на межі таких
дисциплін як фізика, хімія, біологія і технічні науки. Використовуючи основні
закони фізики праксиологія прагне пояснити явища спонтанного формування
складних, здатних до саморепродукції органічних зав‘язків та процесів виникнення
життя. Синергетичні методи також активно використовуються в гуманітарних
науках та психології.
Представники:
Г. Хакен,
І. Пригожин,
Н. Моїсеєв,
Р. Піотровський,
А. Свідзінський та ін.
Ще один популярний напрям у сучасних філософських методах –
конструктивізм, який базується на синтезі герменевтичних та аналітичних
методів. Він набрав свою популярність у другій половині ХХ століття. Згідно
конструктивізму знання принципово не може відповідати об'єктивній реальності або
її «відображати», оскільки єдино доступна для людини «реальність» являє собою
конструкцію (систему конструктів), яка породжується індивідуальною свідомістю в
процесі пізнання на основі власного чуттєвого досвіду. Конструктивістські методи
знайшли широке розповсюдження серед наукової та філософської спільноти в США
та Австрії і найбільш популярні у дослідженнях соціальних наук, психології, а також
історії науки. Представники: Ернст фон Глазерсфельд, Пауль Вацлавик, Гайнц фон
Ферстер.
Важливе місце у сучасній філософії і науці мають також прагматичні методи,
у яких можна спостерігати багато спільних принципів з герменевтичними та мовноаналітичними методами. На думку прихильників прагматизму, процес пізнання,
знання та істина у кінцевому підсумку є результатом життєдіяльності людей та їх
соціальної взаємодії, а значення наукових чи філософських ідей, суджень, гіпотез,
теорій і систем залежить виключно від їхньої здатності задовольнити людські
потреби та інтереси. До прихильників прагматичних методів найчастіше відносять:
Ч. Пірса, В. Джеймса, Д. Дьюї, В. Куайна, Р. Рорті, К.-О. Апеля та ін.
Певну дотичність до прагматичних методів виявляє праксеологія, завданням
якої є пошук якнайширших узагальнень, що відносяться до всіляких форм свідомої і
доцільної людської діяльності. Діяльність розглядається тут з огляду на
підготовленість, конструювання і обґрунтовування практичних вказівок, тобто
наказів і заборон, а також рекомендацій і застережень, що стосуються підсилення
підготовленості і уникання непідготовленості людської діяльності. Праксеологія
прагне до напрацювання системи необхідних понять придатних для конструювання
визначеної дедуктивної системи яка могла б формалізувати людську діяльність.
Завданням праксеологічних методів є наукове дослідження створення найкращих
умов людської діяльності її типології, з'ясування причин успіхів та невдач у процесі
діяльності.
Праксеологія бере свій початок із фундаментального поняття людської
діяльності. Зважаючи на це, вона може виступати визначальною сучасною
109

узагальнюючою теорією і методологією для соціальних та гуманітарних наук.
Праксеологічний метод у своїй основі спирається на фундаментальне положення, що
людська діяльність за своєю сутністю є проявом розуму, що означає неможливість її
пояснення з позицій фізикалізму, біологізму чи психологізму. Основними
принципами праксеологічного методу є: по перше апріорність, що означає єдність
об‘єкта і суб‘єкта дослідження. Факт що людина діє можливо вважати аксіомою, яка
є очевидною передумовою для наступних аналітичних і герменевтичних побудов.
Ми знаємо про це із особистого досвіду, із спостережень за іншими людьми, із
міркувань звичайного здорового глузду. Істинність цієї базисної передумови
гарантує істинність наступних логічних висновків, які випливають із апрірнодедуктивної моделі. Не менш важливим доповненням до апрірно-дедуктивних
аналітичних суджень і висновків, які виконують переважно пояснюючу функцію є
герменевтичні міркування
які суттєво доповнюють пояснювальну функцію
праксеології засобами розуміння духовних феноменів і таким чином охоплюють все
предметного поля досвіду. Однак потрібно також відзначити, що апріорнодедуктивна складова праксеологічного методу виступає базовою, що робить
праксеологічний метод теорією, що має узагальнене значення, незалежне від
просторово-часового континууму. А також, що його критика повинна також
базуватись у першу чергу на логічному спростування. Друга константа методу суб‘єктивізм. Іншими словами все, що пов‘язане з людською діяльністю виступає
властивістю суб‘єкта. Кожна людина має у свідомості певну ієрархію цінностей у
відповідності з якою вона діє. Ця ієрархія може варіюватись у залежності від
конкретних історичних життєвих обставин та носить суб‘єктивний характер. Однак
не потрібно плутати методологічний суб‘єктивізм із суб‘єктивністю мислення
вченого, який досліджує людську діяльність. У своїх дослідженнях він має строго
спиратись на логіку і факти, в тому числі на факт, що людина діє на основі власних
суб‘єктивних поглядів і оцінок, які можуть змінюватися. Ще однією важливою рисою
праксеологічного метода є методологічний індивідуалізм, який стверджує, що
єдиним суб‘єктом діяльності є людські індивіди. Суспільства, нації, класи не можуть
виступати суб‘єктами діяльності. Єдиний шлях для пояснення цілого лежить через
пояснення окремого індивіда. І четвертий принцип праксеологічного методу - це
уникнення оціночних суджень. Праксеологія не претендує на впровадження якої
небудь шкали цінностей схожої до ідеології, це метод дослідження зав‘язків між
метою і засобами людської діяльності який поєднує аналітичні та герменевтичні
методи. Для аналітичного дослідження потрібна концептуалізація, мислений
експеримент, з допомогою якого можливо пояснити факти на основі аналітичних
процедур. Герменевтичні методи в основі яких лежить розуміння цілого досліджує
безпосередню діяльність людей в реальних життєвих обставинах.
Відомими авторами у праксеології є: Альфрер Еспінас, Людвіг фон Мізес, Євген
Слуцький, Тадеуш Котарбіньський, Ротбард Мюрей , та ін.
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Істина і метод. — Том 2: Герменевтика II: доповнення. — К.: Юніверс,
2000. — 478 с.
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ПАРОДІЯ В ЕСТЕТИЦІ ПОСТМОДЕРНІЗМУ
Романія Проців (м. Львів, Україна)1
Дискусії довкола пародії в художній літературі характеризуються
діаметральністю думок та оцінок вчених, але особливо малодослідженою
залишається проблема пародії в контексті постмодерністського дискурсу. Науковий
корпус поглядів на її характер в постмодернізмі спрямований на аналіз пародії в
основному у світлі вже існуючих концепцій та класифікацій або ж на перегляд
концепцій провідних дослідників пародії з метою доповнення чи уточнення деяких
аспектів. Пародія, пародійність та пародіювання продовжують зберігати свою
актуальність як об‘єкти дослідження, особливо в площині полемік навколо
постмодернізму. Пародія та категорія комічного завжди співіснували в літературі,
причому пародійний модус літературного твору й до сьогодні визначається в
контексті обов‘язкової наявності сатирично-комічного, кумедного та іронічного у
художньому тексті.
Постмодернізм пародіює спадщину попередніх епох, яку він сприймає як
певний культурний код. Саме тому деякі дослідники називають постмодернізм
вампіром, який живиться чужою кров‘ю, «грою посмертних масок», а його
поводження з персонажами – «маніпуляцію з трупами».
Своєрідним виявом постмодерністської іронії в мистецтві є пастиш (від
італійського pasticcio – опера, що складається з уривків інших опер, суміш, попурі,
стилізація).
Пастиш – поняття філософії постмодернізму, зміст якого фіксує 1) спосіб
співвідношення між собою текстів (жанрів, стилів тощо) в умовах тотальної
відсутності семантичних чи аксіологічних пріоритетів; 2) метод організації тексту як
програмно еклектичної конструкції семантично, жанрово-стилістично та
аксіологічно різнорідних фрагментів, співвідношення яких не можуть бути задані як
визначені.
Пастиш – форма самопародії та самоіронії, коли письменник свідомо розчиняє
свою свідомість у іронічній грі цитат та алюзій. Ця пародія неможлива без
першоджерел, якими виступають твори попередників. А щоб іронізувати над ними,
необхідно «підробляти» особливості текстів, що належать до різного роду дискурсів.
Отже, пастиш демонструє риси гри, багатожанровості, монтажності, карикатурності,
стилістичної багатоманітності.
Своєрідним колажем-пастишем є й роман німецького письменника і
драматурга Патріка Зюскінда «Парфумер» – невеликий за обсягом твір, котрий
синтезує різні художні методи та коди з вишуканістю, яка дозволяє уподібнити
автора до його персонажа: цей метод один із критиків визначив як метод Гренуя,
вбивці заради ароматів, який намагався створити odor feminae. Гренуй грабує мертву
людську оболонку, Зюскінд-оповідач – мертвих письменників.
Науковий керівник – Сінькевич Ольга Борисівна, доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри теорії та
історії культури, Львівський національний університет імені Івана Франка
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В «Історії одного вбивці» можна побачити пародійну гру з традиційним
«романом виховання», детективним романом, історичним романом, готичним
романом.
Пародіюючи історичний роман, Зюскінд надає йому ігрового, карнавального
характеру. Доля героя нагадує біографії багатьох персонажів історії, які стали
грандіозними диктаторами, володарями не лише думок, а й сердець мільйонів
людей – Сталіна, Гітлера, Наполеона, з яким Зюскінд порівнює Гренуя вже в
першому абзаці своєї книги.
Звертаючись до популярного у масовій літературі форми роману-детективу,
автор вибудовує традиційну для цього жанру інтригу, яка зав‘язується навколо
вражаючого злочину, прекрасної жертви, пошуку вбивці. Дослідники аналізують
численні політичні, біблійні, філософські ремінісценції у «Парфумері», його
інтертекстуальні зв‘язки від міфу про Прометея і чарівних казок до зрозумілих лише
інтелектуалу ремінісценцій творів Дідро, Новаліса, Гюго, Рільке, Томаса Манна, У.
Еко.
Своєрідною пародією деякі дослідники називають роман У.Еко «Ім‘я троянди»
- пародією на детектив та новелу Борхеса одночасно.
Отже, пародія доповнила естетику постмодернізму такими характерними
рисами, як еклектизм, амбівалентність, фрагментарність, хаос, шизофренія, пастиш.
Крім того, пародія ініціювала формування нового типу глядача, увага якого прикута
до нових кодів та символів, які також говорять й мають свою знакову мову в
постмодерністському творі.
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CИНЕСТЕЗІЯ–УЯВА–СВІДОМІСТЬ
Галина Савчин (м. Дрогобич, Україна)
Проблема синтезу мистецтв і пошук міжчуттєвих взаємозв‘язків у процесі
створення і сприйняття художнього твору постала ще у ХХ столітті, проте не втрачає
своєї актуальності й сьогодні.
У сучасному мистецтві художній об‘єкт став засобом зміни свідомості.
Перетворююча функція мистецтва поширилася не тільки на рівень пізнання, але й
на світобудову загалом. Це вивело мистецтво за межі естетичних завдань, надаючи
йому життєтворчої функції.
Синтез художніх мов дозволив досягнути нового рівня органічної цілісності.
Проблема чуттєвого (образного або тілесного) явища істини постала дійсним
філософським завдання мистецтва. Це з‘ясування того, в якому відношенні
перебуває мистецтво до кінцевого призначення людини. Не просто філософські
міркування, а філософія у самому мистецтві стала тією мірою, що визначає і
розвиток мистецтва, і реалізацію самої людини.
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Глибока сутність людської природи спрямована до здійснення призначення
людини – саморозкриття і зростання людського духу, до завершення задуму, який
вже закладений в ній. Сенс життя людини полягає в реалізації власної природи,
найбільш повному здійсненні свого людського призначення, що можливо тільки в
процесі життя і складає зміст цього життя.
Історично склалося, що власне людський зміст отримував осмислену форму
самосвідомості в художній діяльності. Саме у мистецтві людина виводить саму себе
за межі безпосередніх умов свого життєвого буття і, «заглядає» у той свій зміст, який
майже неможливо висловити мовою логіки. У цьому змісті безпосередньо
переживається те, що безпосередньо не дано, що винесене в простір буття і дає
відчуття безпосереднього зв‘язку з глибинним буттєвим вмістом. Ця форма руху
людських почуттів є формою самосвідомості, в якій дається безпосередній зв‘язок зі
всезагальним безпосередньо-чуттєвим людським змістом буття.
Мистецтво розвиває «вищі, найбільш рафіновані форми людського сприйняття
і, зокрема, спеціально культивує ту саму здатність уяви (або фантазії), яка в нижчих
формах свого розвитку виникає до і незалежно від мистецтва і становить той
загальний ґрунт, на якому взагалі виникає спеціально художня творчість, художня
фантазія» [2, с. 15].
Цілісність естетичної свідомості та художньо діяльності органічно вміщує у собі
комплексність і синтетичність ставлення до світу. Вона фіксується як: 1) результат,
продукт духовного (ідеального) освоєння світу; 2) процес діяльності митця і
сприймання мистецтва; 3) механізм творчості, духовної активності [3].
Принциповим началом генезису такої цілісності постає феномен синестезії. Не
випадково І.Л. Ванєчкіна і Б.М. Галєєв подають переклад слова «синестезія» не
тільки як «спів-відчуття», а й як «спів-уявлення». Синестезійне сприймання
характеризується як чуттєво-образне, і здійснюється як певний зв‘язок у цілісній
полімодальній системі різнорідних сприймань.
Творчість не нав‘язується зовні у вигляді зразка. Унікальна здатність творчості
полягає у відкритті істини. Синестезія і є такою формою суб‘єктного, узагальненого
пізнання та основою створення нових образів, уявлень та понять за допомогою
творчої уяви. У цьому процесі важливу роль відіграє індивідуальний досвід та
соціокультурний розвиток особистості. Продукти синестезії та уяви стають творами
мистецтва, коли набувають вигляду чуттєвої реальності, відкритої для сприйняття і
доступної для суб‘єктивного переживання.
Розвинені форми синестезії та уяви залежать від умов життя людини у
суспільстві і є культурно-історичним продуктом. В актах синестезійного сприйняття і
продуктивної уяви актуалізується вся суспільна історія, оскільки синестезія і уява
розвиваються як універсальна здатність людини, як уміння бачити світ у всьому
розмаїтті предметів і їхніх. Це дозволяє цілеспрямовано «бачити і чути» саме те і
саме так, що в принципі залишається поза полем зору звичайної людини (не митця)
або сприймається нею спрощено. Уява та синестезія нерозривно пов‘язані одна з
одною. Вони разом дозволяють людині надавати властивостей одних предметів
іншим, «приписувати» функції або символи. Ця можливість скеровує людину на
створення істотно нових образів і предметів.
Відомо, що уява забезпечує «замикання» абстрактного знання на окремому
факті, загального на одиничному. У полі зору уяви постає загальний характер
одиничного факту. Уява дозволяє бачити індивідуальність факту у світлі загального
і, навпаки, творчо індивідуалізувати загальне знання. Синестезія – це «здатність
бачити ціле раніше, ніж його частини» [2, с. 44]. Проте це «загальне» існує не в
готовому вигляді, а тільки як «натяк», «тенденція», розвинути які в цілісний,
інтегральний образ може тільки розвинена сила уяви.
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Генезис предметного сприйняття, уяви і свідомості тісно пов‘язані одне з
одним. Свідомість неможлива без уяви, уява «організовує» сприйняття (чуттєвість).
Разом вони стають основою творчої діяльності людини.
Синестезія як специфічно (по-людськи) розвинена чуттєва культура індивіда –
не випадковість. Це – «естетично схоплена, художньо усвідомлена необхідність, що
чинить тиск на всіх і кожного, але не усвідомлена поки ніким, не виражена ще в
строгому формалізмі поняття, і є свобода художньої уяви, художньої фантазії. Вона
... народжує загальний, загально значимий естетичний продукт у формі
індивідуального зсуву в системі образів, створених попередньою діяльністю уяви» [2,
с. 27]. Так у вигляді «індивідуального» зсуву в колишніх нормах роботи уяви
народжується нова, загальна норма організації роботи уяви. Причому в такому
ухиленні, яке хоч і індивідуальне, але не довільне; в такому ухиленні, яке є
продуктом не особистої винахідливості, а особистого вміння чутливо схопити
загальну необхідність, назрілу в організмі суспільного життя.
Таке з‘єднання індивідуальності сприйняття (синестезії) з загальною нормою
уяви, коли нова, загальна норма народжується як індивідуальне відхилення, а
індивідуальність сприйняття й уяви прямо і безпосередньо народжує загальний
продукт, який відразу знаходить відгук у кожного, є діалектика естетичного процесу.
«Під формою краси схоплюється універсальна (загальна) природа даної, конкретної,
одиничної речі. Або, навпаки, одинична річ схоплюється при цьому тільки з того
боку, з якою вона безпосередньо виявляє свою власну природу і форму,
універсальний закон всього того «роду», до якого вона належить» [1, с. 54]. Під
формою краси схоплюється «природна» міра речі, яка в «природному вигляді»
ніколи не виступає в чистому вираженні, а виступає тільки в результаті діяльності
людини, в «штучно створеній» природі.
Форма синестезійного сприйняття, що сприяє виділенню цілого, утворюється
шляхом тренування на предметах, створених цілеспрямованою діяльністю людини.
Виникнувши, вона починає активно управляти процесом сприйняття речей, які не
створені людиною цілеспрямовано, а виникли самі по собі без всякої допомоги
свідомості і волі людини. І тут вона постає як суб‘єктивно-естетичний критерій, що
дозволяє відразу ж виокремлювати спочатку ціле, а потім, виходячи з нього, – ті
частини, які належать саме даному цілому, не звертаючи жодної уваги на ті деталі й
подробиці, які в ньому присутні в результаті його зовнішньої взаємодії з іншими
«цілими».
Мистецтво в його найвищих проявах дає нам шлях і спосіб аналізу загальних,
простих, початкових форм людського сприйняття і уяви. Визначення «чуттєвості
взагалі» можна правильно отримати як абстрактно-загальні визначення художньої
творчості, її продукту та її споживання. Здатність чуттєво сприймати світ, так само як
і здатність логічно мислити, формується умовами людської життєдіяльності, в
систему яких людина включена. Елементарні загальні форми цих здібностей
формуються стихійно, але вищі, розвинені форми людської чуттєвості (серед них –
синестезія, співчуття, співпереживання) формуються свідомо через залучення до
історії світового мистецтва.
Теоретичне осмислення специфічно художніх форм роботи сприйняття, уяви,
свідомості дозволяє розкрити конкретно-історичну сутність їхнього взаємозв‘язку, а
саме:
 синестезія як специфічно людське сприйняття навколишнього світу
формується історично і отримує осмислену форму в художній діяльності;
 синестезія постає внутрішньо суперечливою єдністю протилежностей:
чуттєво-безпосереднього змісту буття та емоційно-чуттєвої форми свідомості;
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 синестезію слід мислити (розуміти) як інтегральну повноту діяльності
мислячого Я, як багатство суб‘єктивної культури, на підставі якої тільки і може
сформуватися творча уява як універсальна здатність людини.
Отже, синестезія – чуттєво-образна «ланка», яка здійснює невидимий
«перехід» від природної здібності індивіда щодо сприймання явищ навколишньої
дійсності до творчої уяви. Синестезія і є такою вихідною формою суб‘єктного
узагальненого пізнання та основою створення нових образів, уявлень та понять за
допомогою творчої уяви.
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ПРОФЕСІЙНІ ПРОБИ – СУЧАСНА ОСВІТНЯ ТЕХНОЛОГІЯ
ПРАКТИКООРІЄНТОВАНОЇ ФОРМИ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
Олена Сервачак,
Ірина Коваленко (м. Покровськ, Україна)
Проблема професійного самовизначення молодої людини була й залишається
актуальною як для самих юнаків, так і для суспільства в цілому. Робота, підібрана у
відповідності з індивідуальними особливостями, здібностями, стає для людини
справою
всього
життя,
приносить
задоволення
і
дає
суспільству
висококваліфікованого спеціаліста, що відображається в економічній віддачі від
його професійної діяльності. Необхідність цілеспрямованої підготовки та супроводу
людини в період його пошуку свого місця в професійному світі зумовлена рядом
економічних, науково-технічних, психологічних, соціальних чинників.
Досвід країн з розвинутою ринковою економікою, де звичайною практикою є
залучення інвестицій в розвиток людського капіталу, де активно приділяють увагу
питанням організації профорієнтації, свідчить, що це підвищує конкурентоздатність
не тільки самого працівника, а й економіки загалом. Ринкові відносини вимагають
від людини постійного вдосконалення, покращення рівню практичних навичок,
здатності витримувати сильну конкуренцію. Розвиватися ж людині бажано в тій
сфері професійної діяльності, яка відповідає її індивідуальним характеристикам та
інтересам, що, зі свого боку, дозволяє досягти кращих економічних результатів та
уникнути психологічних криз, пов‘язаних зі змістом та результатами своєї роботи.
Отже, проблема підготовки молодої людини до професіонального
самовизначення набуває особливої актуальності у світі потенційно безмежних
можливостей, безлічі різноманітних професій і, водночас, економічної та соціальної
нестабільності нашої держави.
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Є різні підходи та погляди на сутність профорієнтаційної підготовки молодої
людини. З позиції соціології та економіки «профорієнтація – це сукупність
соціально-економічних відносин між суспільством і його членами з питання
формування робочої сили». Педагоги ж визначають профорієнтацію як «...науковопрактичну систему підготовки учнів до вільного свідомого вибору професії». У
психології профорієнтація трактується як психологічний процес прийняття
оптантом рішення про свій професійний вибір та вплив на його психіку з метою
формування в нього професійних намірів. В.Д. Симоненко пояснює подібну
різноманітність понятійного апарату тим, що «...профорієнтація є педагогічною за
методами, соціальною та психологічною за змістом, за результатами економічною й
державною за організацією роботи» [1, с.56-57].
В Україні професійна орієнтація до 1991 року була орієнтована на відтворення
робочої сили для планової екстенсивної економіки. Такої системи, що охоплювала б
усі рівні допрофесійної і професійної підготовки людини створено не було [3]. У
підтвердження чому, можливо й опосередковано, свідчать такі факти: вищими
навчальними закладами I-IV рівнів акредитації приблизно 500 тисяч студентів
випускається з 2010 р. щорічно [8], проте 52% випускників працюють не за фахом,
високим є рівень безробіття серед української молоді — 15,7-23,1% [10]. Одна з
причин такої ситуації — роботодавців не влаштовує рівень теоретичної та практичної
підготовки випускників вищих навчальних закладів, який, на наш погляд, може бути
обумовлений недостатньою освітньою мотивацією учнів, студентів, невідповідністю
змісту навчальних програм вимогам сучасного світу, застарілістю методів і
технологій начальної діяльності інституту освіти загалом. За словами Лілії
Гриневич, міністра освіти і науки України, лише 25-30% випускників українських
вишів мають за результатами навчання сучасні професійні навички, достатні для
роботи за професією на сучасному ринку праці [2]. Зі свого боку, високий рівень
молодіжного безробіття і невідповідність кваліфікації призводять до високих
державних витрат через виплати допомоги, недоотриманих податків, негативно
впливають на здоров‘я людини, її соціальну активність тощо. Тож, постає питання,
яким чином можна сприяти підвищенню ефективності роботи профорієнтаційного
інституту, або його реформуванню, та, як результат, кваліфікаційного рівню
випускників вищих навчальних закладів.
У сучасних освітніх трендах варто позначити основні факти, що впливають на
зміну змісту освіти. По-перше, це створення нових умов й активних методик
навчання, які є основою освітньої парадигми. По-друге, зростаючі вимоги з боку
суспільства до підготовки критично мислячої і функціонально грамотної особистості,
здатної до безперервного оновлення своїх знань, швидкого перенавчання,
самопідготовки й зміни області застосування своїх здібностей для успішного життя у
світі, що швидко змінюється. Можна з-поміж безлічі інших перелічити ряд трендів,
таких як: комп‘ютерна технологія навчання, що включає в себе злиття онлайнового
розподілу програмного забезпечення та контенту у формі мультимедіа; навчання за
межами класної кімнати; залучення соціальних медіа; освітня робототехніка як
сучасний підхід до впровадження елементів технічної творчості у навчальний процес
через об'єднання конструювання і програмування [9]. Усі вони покликані зробити
навчальний процес більш гнучким та інформативним, направленим на надання
учням максимально корисної актуальної інформації, а також на здобуття ними
практичних навичок та умінь. Та найближчим і, взагалі-то, звичним для
профорієнтації є такий сучасний освітній тренд, як введення у навчання освітніх
ігор.
Загалом ігри вважаються одним із різновидів методу професійних проб, які
реалізуються з учнями молодших класів. Самі ж професійні проби являють собою
орієнтованою на практику форму профорієнтаційної роботи, яка розглядається як
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центральна ланка в системі супроводу професійного самовизначення учнів шкіл і як
чинник формування готовності школярів до вибору професії. В якості цілей
професійні проби ставлять собі: забезпечення учнів об‘єктивними підставами
формування вибору професії, шляхом пробного досвіду реалізації «себе в професії» і
подальшою оцінкою успішності цього досвіду, створення умов для формування в
школяра довготривалої, перспективно-прогностичної мотивації до професійної
діяльності в тій чи іншій сфері. Інакше кажучи, «надзавдання» кожної проби –
наочно розкрити те краще, що є в професії, і те краще в людині (школярі), що буде
діяти й зростати в ньому, якщо він обере цю професію [7].
Крім ігрових проб виділяють також: навчально-професійні проби (ситуативні
завдання на розв'язання типових для певного виду діяльності професійних завдань
чи вирішення виробничих проблем та продуктивні завдання у вигляді персональних
чи групових профорієнтаційних проектів, практичних робіт передпрофесійної
спрямованості); профільні проби (серія евристичних занять, які допомагають
школярам співвіднести їхні запити щодо вибору профілю навчання їх можливостям,
не припускають занурення в реальний професійний контекст); власне професійні
проби (проводяться або на базі організації додаткової освіти дітей, середньої
професійної освіти, вищого навчального закладу, або організується підприємством
«реальної сфери» – потенційним роботодавцем і проводиться на його виробничій
базі) [6].
Автором ідеї професійних проб прийнято вважати японського професора
С. Фукуяму, ректора університету Асія [7]. Він розробив унікальну наукову методику,
покликану контролювати формування готовності учнів до усвідомленого
професійного самовизначення, яка згодом отримала назву «F-тест» (або «анкета
Фукуями»). Цей тест передбачає певні етапи, першими з яких зазначається глибокий
самоаналіз і збір інформації щодо професій як ґрунтовне теоретичне дослідження,
висновки з якого учневі надається змога випробувати на практиці – на професійний
пробах.
Щороку учні 7-9 класів обирають роботи з 16 фіксованих галузей праці. Вони
досить реалістично відображають ринок праці в Японії та передбачають взаємодію з
людиною, природою, технікою, знаковими системами чи художніми образами. В
ідеалі за три роки школярі можуть отримати до 48 таких професійних випробувань.
Їх результати, а також результати позашкільної діяльності за фахом обов'язково
фіксуються у «F-тесті». Дані про кожного школяра заносяться до комп'ютера,
обробляються та систематизуються. Так і визначаються права та здібності кожного
взяти «участь у будівництві культури своєї країни», як люблять висловлюватися
патріотично налаштовані японці [6].
В Україні, на жаль, ситуація з організацією підтримки молоді на шляху до свого
професійного визначення залишається незмінною, навіть з переходом економіки
країни до ринкових відносин. Профорієнтаційних центрів, які пропонують
профорієнтаційну підтримку та допомогу, існує не багато, та більшість із них працює
на приватній основі. Державних же установ такого типу немає. Людина, яка бажає
отримати профорієнтаційну консультацію, може звернутися до центрів зайнятості
населення, які є у всіх великих містах або районних центрах. Але найчастіше
випускники навчальних закладів різних рівнів акредитації вимушені звернутися по
допомогу до центрів зайнятості задля зміни кваліфікації (або спеціальності). І
причиною цьому є той факт, що підготовка фахівців вищої кваліфікації здійснюється
без урахування потреб економіки країни та ринку праці, і значна частина
випускників не може знайти роботу, або прагне її змінити, бо вже на реальному
робочому місці розуміє невідповідність вимогам професії, власним бажанням та
інтересам тощо. Періодично центри зайнятості проводять різні профорієнтаційні
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заходи в навчальних закладах, але вони носять несистемний характер, часто не
співвідносяться з віковими запитами та особливостями школярів.
Що ж щодо самих закладів, згідно з концепцією державної системи професійної
орієнтації, прийнятою в Україні у 2008 році, за профорієнтацію дітей і молоді
відповідає Міністерство освіти і науки, тоді ж воно розробило й затвердило кілька
вибіркових курсів для 8-11 класів. Їхній запуск – крок уперед, але поки їхній вплив на
кар'єрну грамотність українських школярів досить обмежено, бо вони не входять в
основну частину шкільної програми, тому в реальності мало в яких школах
викладаються. Як правило, має місце, лише несистематичні лекції класного
керівника, завуча або шкільного психолога [10]. На жаль, з викладання шкільних
предметів не формуються уявлення (образи, іміджі) про професійну діяльність
конкретних фахівців. Можна говорити, що зміст загальної середньої освіти не
обслуговує самовизначення школярів ні інформаційно, ні методично, що
призводить до прийняття ситуаційних, прийнятих на емоційному рівні, часто
помилкових рішень [5].
Отже, організація профорієнтаційної підтримки та супроводу молоді в Україні
потребує суттєвого реформування системи профорієнтаційної роботи. Засобом її
ефективного оновлення може стати саме метод професійних проб. Впровадити цей
досвід на сьогодні досить складно, зважаючи на відсутність організаційнопедагогічних передумов та відсутність належної освітньої інфраструктури [4, с. 2].
Проте процес введення професійних проб, на наш погляд, можна проводити
поступово, без залучення непідйомних інвестицій в матеріально-технічну базу,
масштабну підготовку профорієнтаторів. Оптимальним є варіант, з огляду на
конкретні характеристики шкіл, специфіки муніципальної та регіональної системи
освіти, впровадження на практиці ігрових, навчально-професійних і профільних
проб через введення в шкільну програму системи наскрізних курсів кар‘єрної
грамотності та цілеспрямованих змін в програмі курсу технології.
Повним набором ресурсів (матеріально-технічних, кадрових, інформаційнометодичних) для розробки та впровадження повноцінних професійних проб школа
не володіє. Тому необхідне використання механізмів мережевої взаємодії та
соціального партнерства У цілому, мають долучитися різні державні та приватні
організації, державна служба зайнятості, установи соціального захисту населення та
охорони здоров'я і запрошені соціальні партнери [7]. Комплексна систематична
організація заходів типу «Ярмарок професій» на базі місцевих центрів зайнятості за
підтримкою державних та приватних організацій, зацікавлених у підготовці
майбутніх спеціалістів різних сфер та на базі вищих навчальних закладів може
вирішити ряд важливих завдань на шляху молоді до здійснення оптимального
професійного вибору.
Отже, учасниками процесу організації професійних проб повинні стати:
• з одного боку – загальноосвітні школи, що формують групи учнів для
проходження різних професійних проб і здійснюють безпосередню організацію
проходження професійної проби;
• з іншого боку – організації-партнери, які розробляють програми професійних
проб і надають кадрові, навчально-методичні, аудиторно-лабораторні та
матеріально-технічні ресурси для їх реалізації.
Та головна ідеологія сучасної освіти – чому і як навчати дітей сьогодні, щоб
вони були успішними завтра. Якщо наші школи готують учнів до життя після школи,
то вони повинні дозволити їм використовувати ті інструменти, які в подальшому все
одно стануть частиною їхнього повсякденного життя [9], а також, створити умови, в
яких молодь може найбільш реально наблизитися до тих аспектів професійної
діяльності, які стануть для неї повсякденністю. Бо в умовах, коли в школяра
відсутній досвід практичної, продуктивної діяльності, вибір професії виявляється
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для нього надзвичайно складним життєвим завданням, що викликає стан затяжного
стресу. Введення в програму шкільної освіти профдіагностичних та
профконсультаційних
заходів
(профорієнтаційне
тестування,
бесіди
з
профконсультантом і т. д.) та інших форм «кабінетної профорієнтації» не дозволяє
вирішити цю проблему. Необхідне створення в школяра досвіду професійної
діяльності (шляхом серії його короткочасних занурень у професійний контекст, що
дозволяють зробити професійні проби) і на цій основі – формування механізму
самостійного усвідомленого професійного вибору [7].
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Ключевым понятием, характеризующим процессы мирового развития на
рубеже XXI века стала глобализация, суть которой заключается в резком
расширении и усложнении взаимосвязей и взаимозависимостей как людей, так и
государств, что выражается в процессах формирования планетарного
информационного пространства, мирового рынка капиталов, товаров и рабочей
силы, в интернационализации проблем техногенного воздействия на природную
среду, межэтнических и межконфессиональных конфликтов. Таким образом,
феномен глобализации выходит за чисто экономические рамки. В частности, одним
из важных вопросов, которые ставят перед нами процессы глобализации являются
вопросы, связанные с необходимостью укрепления национальной, в противовес
космополитической, формы самоидентификации.
Одна из главных черт глобализации – тенденция к интеграции разнообразия в
единое целое, что, в свою очередь, приводит к упразднению государственных и
национальных границ, несомненно, содержит в себе угрозу безопасности. В условиях
глобализации национальное государство постепенно теряет все классические
атрибуты собственного суверенитета (культурного, экономического и политикоправового). Происходит ослабление культурного суверенитета: в результате
экспансии определенных стандартов, в культурной сфере отдельное государство
утрачивает монополистический статус − позицию единственного субъекта, который
обеспечивает и удерживает собственную стандартизованную национальную культуру
среди своего населения. Иными словами, глобальная культура, характеризующаяся
унификацией мировой культуры, охватывает все процессы культурного
взаимодействия на транснациональном уровне. Не случайно, конечно, что эта
глобальная культура оказывается зачастую вылепленной по американскому образцу.
Здесь можно сослаться, например, на доминирование космополитического стиля
CNN в мировых информационных программах, продукции Голливуда в мировом
кинематографе и т. п. Важно иметь ввиду, что формирующаяся глобальная культура
имеет весьма мало общего с любой из традиционных национальных культур.
Кроме того, в экономической сфере с увеличением глобальной
взаимозависимости государство больше не располагает ресурсами, достаточными
для того, чтобы строить свою политику независимо от ситуации на мировом
финансовом рынке. В результате для любого отдельного государства главной
задачей становится создание благоприятного инвестиционного климата. Многие
современные государства, стремящиеся к благополучному развитию и процветанию,
самим ходом развития мировой экономики обречены на политику «открытых
дверей». Это означает сокращение или «сжатие» экономического суверенитета
национального государства. Действительно, в условиях глобализации вместо
национальных государств ключевыми субъектами глобальной экономической
деятельности становятся крупные транснациональные корпорации, такие
международные экономические организации, как МВФ, Всемирный банк, ВТО и т. д.
Однако имеет место и обратная реакция: усиление этнических чувств и
повышение роли национального фактора в социально-политических процессах, а
также усиление интереса к традиционной культуре. Большинство регионов мира
охвачено процессом этнического возрождения, или, как его еще называют,
этническим парадоксом современности, потому что оно идет параллельно с
мировыми глобализационными процессами и вопреки им. Чем сильнее процессы
глобализации проникают в национальные культуры, тем активнее народы стараются
охранить внутренние компоненты жизни народа, такие как культура, язык, религия,
т. е. в период глобальных трансформаций обостряются проблемы национальной
идентичности, связанные со стремлением народов к самобытности и к
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самоопределению, к отстаиванию своей идентичности. Неизбежные процессы
глобализации, взламывающие вековые уклады национальных культур, приводят
зачастую
к
межнациональной,
межрелигиозной
напряженности,
часто
выливающейся в конфликты.
В сложившихся новых условиях национализм демонстрирует свою живучесть и
конкурентоспособность. Это обусловлено, прежде всего, тем, что, в противовес
ожиданиям наступления кардинально новой фазы развития человечества, в ходе
глобализации проявляется все больше негативных последствий как экономического,
так и социального характера. Предоставляя существенные преимущества и выгоды
наиболее развитым странам, для подавляющего большинства населения планеты
глобализация остается ощутимой лишь благодаря своим разрушительным и
катастрофическим последствиям. Именно глобализация является причиной
оживления этнического национализма, часто обладающего конфликтогенным
потенциалом. В связи с этим современная активизация национализма выглядит как
ответная реакция на установление нового мирового порядка в условиях
глобализации и часто наблюдается сочетание антиглобалистской критики с
националистической риторикой.
Глобализация
как
идеология
нового
космополитизма
как
бы
противопоставляет национальное государство и права человека, придав
современному миру невиданную динамику, резко обострив конкуренцию между
странами. Она становится для национальных государств своего рода тестом на
выживание, суровой проверкой их способности адаптироваться к лавинообразным
переменам. Риск оказаться на задворках прогресса для тех, кто не участвует в этих
гонках или проиграл в них, высок.
Глобализация, как показали последние финансовые кризисы, способна в
одночасье дестабилизировать мировое хозяйство, пустить по ветру национальное
достояние менее устойчивых стран, торпедировать легитимность их правительств.
Однако и в более благополучные времена процесс стремительного роста
экономического процветания главных проводников глобализации сочетается с не
менее стремительным соскальзыванием на самое «дно» мирового порядка тех, кто
не поспел к «глобальному шапочному разбору», кто превыше всего поставил свою
национальную идентичность. Здесь кроются серьезные угрозы и вызовы мировой
стабильности. Ведь именно страны, выпавшие из обоймы глобализации, могут стать
и становятся ареной межэтнических коллизий, прибежищем наркобизнеса и
организованной преступности, и, что особенно актуально сегодня, международного
терроризма.
Таким образом, глобализация весьма специфически интегрирует мир. Одни
интеграционные усилия ведут к желаемому объединительному результату, другие
обнажают непримиримые противоречия, такие как национальные противоречия.
Сохранение неравенства в условиях массовых коммуникаций влечет несогласие,
противостояние, конфликты. В рамках сложившейся глобальной взаимосвязанной
системы государств и народов единственным критерием развития выступает
политическое и экономическое могущество. Более развитые в социальноэкономическом отношении мировые центры определяют основные направления и
параметры глобализации. Причем следует отметить, что воздействие глобализации
имеет не только экономический, но и неэкономический характер.
Сопротивление глобализации также многообразно – от протестов против
негативных последствий глобализации (выступление антиглобалистов) до
неприятия глобализации как экспансии западной культуры, подрывающей
традиционные культурные ценности незападных цивилизаций, приводящие
нередко конфликтам. В этом контексте проблемы, которые предстоит решить
национальным государствам, приобретают цивилизационный характер. Они не в
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области политики, экономики, культуры, взятых в отдельности, а в их переплетении
и взаимодействии, в их совокупности. Фундаментальным противоречием
современности и одновременно главным вызовом человеческому сообществу в XXI
веке выступает противостояние универсальных цивилизационных стандартов, с
одной стороны, и ценностей национальной культурно-религиозной идентичности –
с другой. Поэтому вопрос о том, какими должны быть общественная мораль,
законодательство, образование, культура, социальные отношения в конкретной
стране, например, в Беларуси, есть вопрос о том, сохранится ли наша национальная
цивилизация в XXI столетии, – найдет ли она достойное место в мировом
сообществе наций. В связи с этим актуализируются проблемы самоидентификации
белорусского народа в качестве нации.
В заключение необходимо отметить, что усиление националистических
настроений – один из специфических «маркеров» глобализации, ее оборотная
сторона, без осмысления которой сам феномен глобализации остается смутным и
понятийно непроницаемым. Говоря о социальных последствиях повышения
значимости национальной идентичности, в первую очередь обращают внимание на
негативные явления, а именно – на многочисленные межнациональные конфликты,
развернувшиеся сегодня во многих странах мира вне зависимости от их социальноэкономического положения. Однако недостаток национальных чувств вредит,
ничуть не меньше, чем их избыток. Феномен этнического возрождения имеет
глубокие психологические основы. В современном, глобализирующемся мире
старые структуры, институты поддержания социальной сплоченности оказались
неадекватными. Различные политические и религиозные формы коллективной
идентичности, еще недавно носящие универсальный характер, сегодня распались
либо ослабли, приобрели чисто техно-бюрократический характер, потеряли свою
сакральность. В этих условиях этнические и национальные структуры оказались чуть
ли не единственными, реально выполняющими столь необходимые сегодня
индивидам функции: от ценностной ориентации и обеспечения хорошего
социального самочувствия человека до прямой физической защиты. Национальный
дух еще раз доказал свою устойчивость к социальным потрясениям.
С нашей точки зрения, между «глобальным» и «локальным» измерениями
современной социальной структуры существует парадоксальная связь: чем богаче и
крепче внутренние связи общества, чем выше степень его экономической и
социальной консолидации и чем полнее реализуются его внутренние ресурсы, тем
успешнее оно способно использовать преимущества интеграционных связей и
адаптироваться к условиям глобального рынка. В этой связи многие исследователи
говорят
о
необходимости
«социализации»
государства,
необходимости
делегирования части властных полномочий местному самоуправлению и
организациям гражданского общества. Указывается на необходимость тесного
сотрудничества государственных органов с профсоюзами, ассоциациями
предпринимателей, экологистами, другими общественными организациями, что
должно позволить консолидировать общество, активизировать творческие силы
нации на самом низовом и массовом уровне, адекватно подходить к решению
обостряющихся социальных проблем, эффективно контролировать действия
бюрократического аппарата и бороться с коррупцией. В данном контексте
приоритетной является стратегия «нациостроительства», которую предлагает
гражданская версия национализма, делающая акцент на добровольной
причастности к определенному политическому сообществу как основной
составляющей национальной идентичности.
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СИНТЕЗ ПРОСВІТНИЦТВА ТА РОМАНТИЗМУ В АМЕРИКАНСЬКІЙ
ФІЛОСОФІЇ ХІХ СТ.
Ярослав Соболєвський (м. Київ, Україна)
Виник американський романтизм у ХІХ ст. як своєрідна парадигма
філософських, літературних та наукових поглядів, а свого найбільш теоретичного
розвитку зазнав завдяки діяльності американських трансценденталістів. Дане
унікальне явище у світовій культурі мало колосальний вплив на естетичні, етичні,
політичні та філософські ідеї другої половини XIX - XX ст. Не зважаючи та те, що
філософія американського романтизму виникла як самостійне явище пізніше за
подібні європейські течії, вона зазнала свого логічного розвитку у три періоди:
ранній, зрілий та пізній романтизм. Основними представниками американського
романтизму дослідники історії американської філософії визнають: Вашингтона
Ірвінга (Washington Irving, 1783 – 1859), Джеймса Фенімора Купера (James Fenimore
Cooper, 1789 – 1851), Ральфа Волдо Емерсона (Ralph Waldo Emerson, 1803 – 1882),
Натаніеля Готорна (Nathaniel Hawthorne, 1804 – 1864), Маргарет Фуллер (Sarah
Margaret Fuller Ossoli, 1810 – 1850), Едгара Аллана По (Edgar Allan Poe, 1809 – 1849),
Генрі Девід Торо (Henry David Thoreau, 1817 – 1862), Германа Мелвілля (Herman
Melville, 1819 – 1891) та Волта Вітмена (Walter Whitman, 1819 – 1892).
Філософські погляди мислителів романтизму найбільш яскраво та чітко були
виражені в творах Р. В. Емерсона: «Природа» («Nature», 1836), «Досліди» («Essays:
First Series», 1841; «Essays: Second Series», 1844), «Обранці людства» («Representative
Men», 1850), «Життєве напрямок» («The Conduct of Life», 1860). Особливий вплив на
американську філософію здійснив Г. Topo такими роботами: «Тиждень на річках
Конкорд і Мерримак» («A Week on the Concord and Merrimack Rivers», 1849),
«Уолден, або життя в лісі» («Walden; or, Life in the Woods», 1854), «Журнал Генрі
Торо» («Journal of Henry David Thoreau», 1906). Ці та інші роботи стосуються
філософської проблематики і мають форму філософських трактатів, діалогів, есе або
окремих записів. При всій різнобічній тематичній наповненості роботи інших
представників американського романтизму важко ідентифікувати як філософські,
втім їхня проблематика торкається філософії, психології та містики. Незважаючи на
молодий вік, Сполучені Штати Америки пережили дві криваві війни, що вплинуло
на спекулятивні розмисли інтелігенції, яка відчувала необхідність романтичного
погляду на природу людини. Американське Просвітництво, яке проголосило розум
вихідним поняттям та мірилом світу було своєрідною реакцією на пануючі у
минулому ригористичні релігійні погляди пуритан. Американець, який розчарувався
в пуританізмі з його суворою етикою й бідною естетикою, відчув неспроможність
одноосібного панування розуму без метафізичного підґрунтя. Філософські погляди
Р.В. Емерсона та Г. Торо, найвідоміших представників американського романтизму,
містять онтологічні погляди, містико-релігійні та гносеологічні ідеї. Також відомо,
що Р.В. Емерсон був ознайомлений з такими пам'ятниками філософії як «БхагавадГіта», «Упанішади», діалогами Платона, творами Плотіна, так само і Г. Topo
захоплювався індійською та китайською філософією.
В книзі В. Вітмана «Листя трави» («Leaves of Grass», 1855–1891) звеличено
близькість людини з продою, яка не видається йому гріховною, радше прекрасною:
«Себе я оспівую, себе я славлю, і що прийнятне для мене, приймете й ви, бо кожний
атом, що належить мені, і вам належить» [3, с. 17]. Письменник Н. Готорн,
переживши коротке захоплення трансценденталізмом Р.В. Емерсона, у 1841 році
приєднався до комуни, яка прагнула поєднувати фізичну працю з духовною
культурою. Захоплення глибинними силами природи проявилось у поглядах Г.
Мелвілля на сторінках роману «Мобі Дік», який він присвятив Н. Готорну. Цей
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роман просякнутий численними ліричними відступами, біблійною образністю і
багатошаровим символізмом. Н. Готорн демонструє занепад минулих пуританських
поглядів в оповіданні «Молодий Ґудмен Браун» («Young Goodman Brown», 1835). В
цьому оповіданні зображується салемське поселення в Новій Англії. Історія схожа на
притчу: молодий парубок на ім'я Браун вночі залишає дружину, щоб зустрітися в лісі
з демонічною істотою. Там у лісі вона спокушає молодика, втім людина вагається,
згадавши про дружину. За іронією долі Браун зустрічає односельчан, які поспішають
на нічний шабаш, серед яких йшла і його кохана. Завершується оповідання тим, що
Браун прокинувшись вранці, не може визначити, чи все було насправді, чи сон, але
до самої смерті він підозрює оточуючих в чорних, містичних справах [1, с. 209–224].
У своїх новелах Н. Готорн зображує життя перших колоністів Нової Англії, їхнє
відчуття власної святості, суворість, непохитність моралі. Втім, разом з цим
мислитель помічає трагічну боротьбу між прямолінійними вимогами абстрактних
моральних приписів і природою, непереборними прагненнями людини сягнути
власної природи.
Філософські погляди в творчості Н. Готорна, Г. Мелвілля увібрали в себе
актуальні настрої тогочасної інтелігенції: відчуття недосконалості світу, загубленості
людини, відчуття специфічного трагізму людської особистості. Література
аболіціонізму стала маніфестом просвітницьких ідеалів рівноправ'я та
фундаментальних властивостей розуму. Разом з тим, метою, яка стояла перед
мислителями була необхідність створення національної думки та її ідейного джерела
– національної літератури. Резюмуючи перманентну спрямованість філософських
ідей американського романтизму, варто закцентувати увагу на своєрідних
флуктуаціях між релігією та містикою, наукою та літературою, політикою та аскезою.
Американський романтизм та Просвітництво являють собою спробу заповнення
порожнечі в духовній історії Америки сакральною традицією, спробу встановлення
зв'язків з традиціями світових культур, спробу повернення до романтичного погляду
на людину та її природу.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ КУЛЬТУРИ: АНТИЧНІСТЬ І ВІДРОДЖЕННЯ
Павло Содомора (м. Львів, Україна)
124

Ніщо не виникає з нічого — твердив ще Парменід. Епоха відродження також не
виникла з нічого — відроджувалася культура насамперед античності від якої свідомо
відмовлялися у «темні віки». Цікаво поглянути на сам процес переємності
культурних цінностей — намагатимемося це показати на творі Джованні Бокаччо
«Про славних жінок». Бокаччо будує свій твір у ракурсі, протилежному до другого
відомого твердження Протагора – «кожне питання має дві сторони», тобто Бокаччо
не підтримує релятивістських переконань, які згодом розвивали Спіноза, Гюм та
інші філософи — очевидно для того, щоб подати молоді тверді та зрозумілі критерії
християнської поведінки.
Фрідріх Шеллінг говорить про дихотомію здоров'я / хвороба, однак насправді
така дихотомія не має реального існування, а лише у нашому розумі, оскільки
людство формується з двох протилeжностей [8, c. 14-15], а Бог навіть із зла творить
добро, як говорить Августин (De Doctrina Christiana). Таку дихотомію бачимо у творі
Бокаччо «Про славних жінок». Людина — міра всіх речей (говорить ще Протагор), і
Бокаччо, будучи яскравим представником епохи відродження, у яку цей вислів набув
нового потужного значення, показує те, що зробило його персонажів особистостями.
Автор подає загальні універсальні норми поведінки, які були вже дещо іншими, аніж
в античності — були християнськими. Бокаччо показує, якою духовною і якою
ницою може бути людина — ця дихотомія слугує авторові для досягнення цілі —
встановлення християнських ідеалів, які, як говорить автор, повинні, з одного боку,
брати приклад з поганських народів, а з другого — плекати нові, християнські
цінності [9].
Твір, на відміну від усього творчого доробку Бокаччо, писаний латинською
мовою, що також вказує на прагнення автора показати вічність цінностей
античності. Мова – первинна система моделювання (Себеок) [1, c. 15], оскільки
первинно використовується для передачі інформації та її модифікації. «Код» містить
приховане значення, тобто код є носієм інформації, що передбачає посилача і
сприймача (чи інтерпретанта) значення. Тобто маємо потрійну природу знака [2,
c. 56-59] – сам він не є тим, про що говорить, а завдяки знакові (культурному кодові)
виходимо на інші обрії – у залежності від того, як ми можемо його інтерпретувати,
що ми можемо за ним побачити: адже знак «STOP» містить приховану інформацію –
не всім вона відома, а розкривається тільки завдяки тій культурі, яка міститься за
ним – культурі поведінки на дорозі. Тому мова є первинною системою моделювання,
а культура – вторинною. Як це виявляється – намагатимуся викласти на матеріалі
твору Бокаччо.
Зростаючи у Флоренції, Бокаччо мав змогу спілкуватися з непересічними
особистостями свого часу. Він товаришував із Ніколасом Аціаролі, канцлером
королеви Йоанни: його сестрі, дружині графа Алтавільського, Бокаччо згодом
присвятив свій твір «Про славних жінок» [3]. У молодому віці Бокаччо спілкувався з
Паоло да Перугія (1...- 1348), укладачем збірки міфів – широкий міфологічний
контекст бачимо у його творах, зокрема у щойно згаданому. Теолог Діонігі ді Борго
(1300-1342), гуманіст Барбато да Сульмона (1300-1363) спричинилися до
формування світогляду Бокаччо. Великий вплив на формування Бокаччо як
літератора справив Петрарка, його наставник і вчитель. Від першої ж зустрічі їх
поєднала щира дружба, що тривала впродовж всього їхнього життя.
Бокаччо вважав, що від античності можна багато чого навчитися – це видно у
багатьох його наступних творах, і особливо – у творі «Про славних жінок». Хоча
праця і не найвідоміша з усього доробку Бокаччо, вона певним чином унікальна і
новаторська: це - збірка життєписів понад сотні жінок, що відзначилися тими чи
іншими вчинками - позитивними чи негативними. Бокаччо мав за мету на
прикладах як добродійств, так і злодіянь відомих жінок донести до своїх сучасників
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ідеал моралі, виховання та поведінки. Більшість представлених у книзі жінок –
міфічні постаті. Це наштовхує читача провести паралель з творами насамперед
Овідія - «Метаморфозами» чи «Героїдами».
Тобто у цьому полягає якась частина культурного коду (оскільки весь обсяг
культурного коду містить велику кількість інформації), і на цих фактах маємо доказ
спадкоємності культурного коду, і тільки той може побачити цей культурний код, хто
ознайомлений з античністю – так само, як у прикладі із знаком «STOP». Однак,
незважаючи на те, що першим об‘єктом уваги автора є відомі богині, славні цариці та
дружини імператорів з довгим родоводом, Бокаччо не погорджує навіть
безіменними героїнями. Так, у творі знаходимо розповідь про звичайну римську
дівчину. Автор не цілком відходить від традиційності: все ж зазначає, що походила
вона не з простолюду і що відсутність відомостей про її батьків позбавила дівчину
належної частки слави [3, c. 173]. Тобто походження має значення для Бокаччо. Цей
елемент культурного коду дійсний від античності (усі імператори виводили свій
родовід від богів), не втрачає своєї семантики аж до сьогодні (скільки б я не
намагався самостверджуватися як Павло Содомора, все ж залишатимуся
Андрійовичем), і нічого з тим не вдієш.
Для Бокаччо імена часто є знаками. Визначною характеристикою знака є те, що
він вказує на щось, чим сам не є, тобто містить приховане, вторинне значення.
Бокаччо сам говорить про приховане значення. Говорячи про Цірцею та Одіссея,
автор висновує, що історія містить приховане значення: «розглянувши таким чином
звички чоловіків та жінок, зрозуміємо, що всюди є багато Цірцей, а ще більше
чоловіків, що своєю розпусністю та злочинністю перетворилися у диких звірів» [3,
c. 102].
Для Бокаччо часто саме ім‘я є знаком того, як поводиться людина у житті [3,
c. 157]. Також бачимо синтез поганської та християнської культури (Проба, 97) [3,
c. 257]. Цікавим є екскурс щодо виникнення писемності (Кармента, 27) [3, c. 76].
Вражає опис війни, до якої призвела жінка (Єлена, 37) [3, c. 100]. Клієнт – зовсім не у
тому значенні, що маємо сьогодні: акценти перемістилися з однієї особи на іншу [3,
c. 212]. Маємо цікаві образи-знаки: «Неймовірно виблискували царські діадеми
Аталії - однак пролитий пурпур крові був значно помітніший, аніж царські відзнаки»
[3, c. 137]. Не завжди те, що видається, співпадає з тим, що є, тобто поєднання форми
і сутності, ще Аристотель говорив, що різним є те, що людина є, і чим вона є. Про це
йдеться в уривку про Медею [3, c. 56]. В уривку про Ніобу маємо також цікавий
синтез: 1) метаморфози 2) дякувати Богові [3, c. 52].
Бокаччо прагнув показати читачеві, своєму сучасникові, що класична історія
містить істинні скарби моралі та поведінки, які мають бути взірцями для всій
поколінь – знаками, за якими стоїть щось інше – культурна інформація. Але, згідно з
П. Адо, важлива не інформація, а трансформація [4, c. 36]. Так роблять різні
мислителі – Аквінат також трансформує Аристотеля, а не лише сприймає
інформацію [5, c. 44-45 та ін.]. Саме це й робить Бокаччо: він трансформує класичні
історії, роблячи їх придатними для тогочасного читача а також цікавими для нас.
Досвідчений в античній літературі читач помітить, що Бокаччо часто
переповідає історії значно докладніше, аніж вони описані в інших істориків чи
літераторів, попередників автора, або викладає своє бачення подій. Так, Бокаччо
стверджує, що Дідона взагалі не зустрічала Енея, хоча римські поети (Овідій,
Вергілій) були про це іншої думки [3, c. 112]. Вірогідно, автор подекуди сам домислив
портрети своїх героїв, допрацював події, зробивши оповідь цікавішою і соковитішою.
У збірці Бокаччо не розділяє реальні та міфічні постаті: чому? Бо для нього усі
вони є кодом, інформацією, яку він трансформує з нереального - у реальне, з
поганського – у християнське, як робив і Тома з Аквіну, переносячи концепції
Аристотеля на християнський ґрунт. Тому й не важливо, що вказує на основне
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значення – чи міфологічна, чи реальна постать – усі вони задіяні для вищої мети –
для того, щоб показати цінності, важливі для доби відродження.
Розповідаючи про судочинство, Бокаччо говорить, що «золото і гроші стали
найкращими тлумачами закону: даремно з трибуни вимагати справедливості, якщо
не заручитися їх підтримкою». Однак того часу людське обурення взяло гору:
несправедливість судді, про яку розповідає Бокаччо, стала причиною серйозних
політичних змін у давньому Римі. «Підійшовши разом з донькою до храму Венери
Очистительниці, де були невеличкі крамнички, все ще на очах у курії (Курія,
засідання сенату чи суду) вихопив ножа у м‘ясника і вигукнувши: «Дорога донечко,
повертаю тобі свободу тим шляхом, яким лиш можу!» простромив груди дівчині заціпеніли від жаху всі, хто споглядав (Італійський художник Ґіроламо Романіні
(1485-1566) змальовує вбивство). Нещасна дівчина повалилася на землю і на очах у
всіх присутніх пролила всю свою кров і випустила душу. Так з убивством невинної
дівчини спорожніла ганебна мрія похітливого Аппія. Вчинок Віргінія й Іцилія
спричинив друге усунення плебеїв, децемвіри були змушені відійти від влади і
повернути права, відібрані у римського народу» [3, c. 157].
Опис посадовців також є культурним кодом, у тому числі й України. Адже
«культурний», на подобу «славного», включає не тільки позитив, а й негатив. «За
час правління вона зуміла нагромадити значні статки, заховавши їх у своєму палаці,
де й відбувала заслання і так могла таємно схилити на свій бік всіх високопосадовців
імперії» [3, c. 275]. «Посадовці, взагалі не маючи страху перед Богом, не вагаючись,
обертають у злочинну вседозволеність те, що винайдене для вгамування
похітливості. Адже очі та розум посадовців повинні бути розважливо скромними,
мова виваженою, манери поважні та бездоганні, руки повністю захищені від хабарів.
Однак чинять вони навпаки: розпусні в них не лише очі, але й помутнілі розуми,
керуються не законами, а спокусами, завжди погордливі та ніколи не м‘якнуть …,
злість заспокоюють лише золотом. Дарунки вони не тільки приймають, але й
випрошують, вимагають, відбирають їх. … Тому золото і гроші стали найкращими
тлумачами закону: даремно з трибуни вимагати справедливості, якщо не заручитися
підтримкою принаймні чимось одним з них, а краще двома» [3, c. 159].
Загалом, для того, щоб адекватно прочитувати (навіть не йдеться про переклад)
твори як Бокаччо, так і інших письменників, і насамперед доби гуманізму, необхідно
бути обізнаним як з культурою античності, так і з культурою християнства, оскільки
ці два культурні коди переплелися (подібно до ланцюжка ДНК) у знакову систему [6,
c. 28], яка не завжди для нас є зрозумілою – як і знак «STOP». За знаками, якими
користується Бокаччо, стоїть те, що він хоче донести до читача. Кожен образ твору –
знак, за яким стоїть ідея, не лише інформація - трансформація. Саме цим цей твір
відрізняється від попередніх подібних збірок біографій, я-от «Життєписи
дванадцяти цезарів» Светонія [7].
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SMART-НАВЧАННЯ ЯК ОДИН ІЗ ТРЕНДІВ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ
Валерія Федоренко (м. Покровськ, Україна)1
Відомо, що сьогодні практично не одна людина не може уявити своє життя без
використання інноваційних технологій. Дослідники в галузі освіти вважають, що
сучасні учні та студенти відрізняються від своїх недавніх попередників. Адже зараз, у
так звані часи інтернету, гаджетів і мобільних технологій основною характеристикою
кожної людини є постійний статус онлайн, потреба в мобільності й інтернеті.
Для сучасних студентів інтернет – це один з найпростіших способів отримати
необхідну та актуальну
інформацію в
питаннях,
які цікавлять
та
захоплюють.Прогрес так впевнено крокує вперед, що звичайне традиційне навчання
вже не зовсім актуальне. Інтерес студентів швидко зникає, а щоб їх зацікавити в
подальшому отриманні знань, необхідно дещо змінити методику навчання. Такі
зміни допоможуть не тільки зацікавити, але й ефективно реалізувати отримані
знання.
Актуальність нашого дослідження обумовлена тим фактом, що на сучасному
етапі формування суспільства, використання в освіті інноваційних технологій стало
необхідним. Зміни в системі призвели до необхідності серйозно переоцінити
потреби сучасного ринку. Цінування знань дедалі стає необхідним. Smartlearningстало парадигмою існування освіти та оновлення її розвитку.
Метою роботи є аналіз та виокремлення основних понять Smart-освіти, тісний
зв'язок між ними. Це дозволить у подальшому аналізувати різні системи, проблеми
та їх розв‘язання в області освіти.
Smart-навчання – досить нова хвиля в концепції сучасної освіти. Слово «Smart»
в перекладі означає «розумний, інтелектуальний». Тому така система навчання
посідає одне з перших місць серед інноваційних освітніх технологій. Вона повністю
відповідає потребам студента.Навчання може проходити у зручний для нього час і в
зручному місці.
Сьогодні в освіті існують підтверджені стандарти SCORM, за якими відбувається
таке навчання. SCORM (Sharable Content Object Reference Model, «зразкова модель
об'єкта вмісту для спільного використання») –збірники та підручники специфікацій,
які розроблено спеціально для дистанційного навчання. Така система дозволяє
забезпечити сумісність усіх використовуваних компонентів та можливість їх
багаторазового використання. Матеріал знаходиться в окремих блоках, потрібна
інформація об‘єднана за курсами та темами, що значно полегшує пошукову роботу.
Науковий керівник – Нікульчев Микола Олександрович, доктор богословських наук, кандидат філософських
наук, професор, завідувач кафедри філософії ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» (м.
Покровськ)
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Через те, що звичайне навчання переходить в електронне користування,
підвищується
ефективність
освітнього
процесу.
Технології
дозволяють
використовувати індивідуальне навчання, яке сьогодні є досить популярним серед
студентів. Досить зручно поєднувати роботу з навчанням, або навчання в декількох
навчальних закладах.
Звичайно, щоб правильно організувати навчальний процес з такими
технологіями, система повинна включати в себе необхідні для цього принципи:
-відкритість навчання – доступ до потрібного матеріалу людям усіх категорій,
як соціальних, так і вікових, а також забезпечення цього доступу в будь-якому
зручному
місці;
- індивідуалізація – принцип, за яким здійснюється контроль оновлення матеріалів
та їх надання для користувачів, які відповідають рівню знань кожного студента;
- інтерактивність – принцип, за яким відбувається контакт між студентом і
викладачем, а також студентів між собою[4, с. 15].
Звісно ж, сьогодні в мережі інтернет є досить велика кількість навчальних
програм, книг та іншої інформації, потрібної для навчання. Але мінус таких
матеріалів в тому, що доступ до них є тільки там, де є підключення до мережі.
Створення нових Smart-підручників – відмінне рішення для того, щоб мати доступ
до навчальних джерел там, де вони дійсно необхідні. Такі підручники мають бути
побудовані комплексно, містити розширену оновлену інформацію, мати підписку на
доступ для користування.
Як будь-яка система, такий освітній процес має містити такі етапи:
1. Вступ: постановка завдань та задач курсу, опис використовуваних технологій
і ресурсів.
2. Оцінка компетенцій слухача: тестування, соцопитування тощо. У свою чергу
слухачі поділяться на три типи: початковий, базовий, високий.
3. Вибір слухачем рівня навчання та програми, залежно від його початкового
етапу.
4. Надання слухачу всієї необхідної інформації курсу, в форматі Smart.
5. Контроль рейтингу знань слухача: тестування, дискурси, розгорнуті
питання, створення штучної проблемної ситуації [3, с.13–14].
В ході минулого десятиріччя активно формувалося цифрове суспільство з
такими атрибутами, як Smart-культура, Smart-економіка, Smart-наука тощо. Smartнавчання введено в структуру цифрового суспільства і є його центральним,
системоутворюючимелементом. Така освіта стала самостійним структурним
елементом, яка ґрунтується на оригінальності, відкритості і розвитку мислення.
Найважливішим питанням є підготовка спеціалістів, які відрізняються творчим,
креативним потенціалом.
Нові кваліфіковані кадри вміють працювати і мислити в новому світі. Адже
знаходити і використовувати нову інформацію – це обов‘язок кожної людини, яка
пов‘язаназ інформаційної структурою та покликання людини взагалі. Сьогодні
фахівець в будь-якійгалузі, який не може працювати у соціальних мережах, не
володіє практичними навичками роботи з електронними ресурсами, не може
створювати бази в інтернеті, не буде користуватися попитом та стане
неконкурентоспроможним в пошуках роботи.
Підготовкою таких фахівців займаються Smart-університети. Знання, уміння і
навички, отримані таким шляхом призводять до виникнення Smart-суспільства, яке
повністю відповідає якості результатів, процесів наукової, дослідницької, освітньої
діяльності. Звичайно, в такому університеті повністю інша методика навчання.
Основа навчального процесу – використання техніки та мережі. Це надає здобувачам
освіти можливість придбання навчальних та професійних компетенцій, які
базуються на матеріалі багатоаспектного та постійного оновлення вмісту інформації.
129

Така робота полегшує навчання не лише з боку студентів, а й з боку викладачів.
Адже система відкриває нові перспективи для майбутньої професійної діяльності.
У правильно організованому Smart-навчанні є можливість прослуховування в
режимі онлайн навчальних курсів, які необхідні для вивчення тієї чи іншої
навчальної дисципліни.Тому одним з актуальних плюсів такого навчання є те, що
студенти, які прослухали навчальний курс і працюють у певній сфері, стають вже
експертами в цій області. Вони можуть ділитися своїми враженнями, ідеями зі
своїми однодумцями. Це сприяє створенню спеціального каналу, на якому навіть
можливе онлайн спілкування користувачів та експертів[2, с. 113]. Такий підхід
сприяє відвідуванню студентами «віртуальних» семінарів й онлайн-лекцій,
виконанню тестових завдань тощо, залишаючись при цьому на зв‘язку. Така робота
сприяє підвищенню активності інтересу студентів до навчання, розвитку їх мовної та
пізнавальної компетенції. Також така можливість є зручною для людей з
обмеженими можливостями або тих, хто перебуває вінших регіонах.
Згідно концепціям обрані навчальні курси забезпечують якість освіти,
мотивують студента до отримання нових знань. Щоб діяльність була і творчою, і
науковою, створюються програми всіх дисциплін. Користувачі створюють самостійно
власний контент, реєструються с системі, а далі вже працюють за обраним
напрямком.
На сьогодні така
система користується значним попитом та має
популярністьзакордоном. Вона генерує нові ідеї та інтелектуальні знання, які є
спеціально підготовлені для існування та підтримки таких процесів. Нова
інфраструктура створює технології, які дозволяють працювати в Smart-суспільстві. В
Австралії та Нідерландах, в рамках нового проекту «Освіта», створено безліч центрів
дистанційної освіти. Для такого прогресу необхідні зміни у самій системі освіти. Це і
оновлення старої освітньої бази, і підбір та навчання нових викладачів, і зміна бази
електронних бібліотек, курсів, підручників, вебінарів тощо [5, с. 176].
Головна концепція Smart-освіти – це гнучкість всієї системи навчання. Вона
налічує дуже велику кількість джерел, максимальний доступ до відео та аудіофайлів.
Крім того, така освіта легкокерована. Навчальний заклад забезпечує інтегрованість
навчального процесу, залучаючи та використовуючи зовнішні джерела.
Сьогодні така освіта є досить актуальною, тому що основною її задачею є
створення умов поліпшення ефективності в навчальному процесі. Розглядаючи цю
тему, хотілося б донести до читачів, що зміни в освіті вкрай необхідні. Застосування
даного навчання потребує комплексного підходу, який включає в себе
організаційний, технологічний і педагогічний аспект. Розвиток такої системи
відповідає розвитку освітньої парадигми.
Якщо все зробити стратегічно правильно, то Smart-навчання стає незамінним
помічником організації навчального процесу. Його можна використовувати при
засвоєнні нової інформації, підбитті підсумків пройденого матеріалу, різних
тестових завданнях, соціологічних опитуваннях тощо. Головне завдання такої
системи –навчити сучасне покоління жити на рівні нової культури, користуватися
ідеями нового часу. Гнучкість, інноваційний підхід, оперативність, доступність –
основні вимоги до учбових закладів. Адже для того щоб студенти-випускники у
майбутньомумали достойне працевлаштування та гідну оплату праці, треба
слідкувати та встигати за швидкозмінними процесами й відповідати сьогочасним
потребам ринку праці.
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ІРОНІЯ В ХУДОЖНІЙ ПРАКТИЦІ ПОСТМОДЕРНІЗМУ
Ірина Чайка (м. Львів, Україна)1
Неодноразово ми згадували, що постмодернізм є характеристикою сучасної
тенденції розвитку культури та важливим елементом в побудові сучасної епохи, для
якої є характерний прогресивний розвиток інноваційних технологій, падіння
ідеологічних, національних та релігійних бар‘єрів. Мені імпонує твердження
українського поета постмодерніста Ю. Андруховича про те, що постмодернізм заграє
з масовою культурою, демонструючи несмак, вульгарність, садизм і насильство. Він
руйнує ієрархію, підмінює поняття, позбавляє сенсу, розмиває межі, бере слова в
лапки, хаотизує й без того хаотичне буття. Погоджуюсь з автором, що буття сучасної
людини квапливе та швидке. Незважаючи на розвиток інновацій та появу
комфортних засобів для існування, ми з острахом дивимось на наше існування, адже
«пливемо» за течією динамічних змін. Ч. Дженкс у праці «Мова архітектури
постмодернізму» зауважував, що швидкість, з якою з‘являються та розростаються
нові квартали, підприємства, готельні комплекси, рівнозначна швидкості розвитку
економіки та дорівнює гаслу: «швидко та ефективно». Безсумнівно, про якість мова
не йде, тому перед нами постає ще одна характеристика сучасного суспільства:
штучність. В цьому ключі буде доречним згадати твердження З. Баумана, який
зазначав, що ми живемо в епоху легкого капіталізму, де немає впорядкованості, де
здавна відомі нам правила та поняття набирають нових обрисів.
Те саме відбулось й з поняттям іронія. Якщо в добу романтизму поняття іронії
трактувалось як прагненні до безмежної свободи, самоствердження й оновлення
особистої та громадянської позиції, то сутність постмодерністської іронії виявляється
через соціальні виміри та спрямовується на жорстку критику існуючих соціальних
явищ, стає загальною тенденцією і атрибутивним способом буття сучасного
покоління.
Дедалі більше дослідників вважають, що іронічне мислення вийшло за межі.
Іронія може легко перетворитись у щось інше – сарказм, відкрите глузування. В
соціальних взаємовідносинах втрачено відчуття міри, розуміння того, коли можна
«іронізувати», а коли ні. Нове смислове наповнення, якого іронія набула під
Науковий керівник – Сінькевич Ольга Борисівна, доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри теорії та
історії культури, Львівський національний університет імені Івана Франка.
1

131

впливом глобалізаційних чинників, становить її особливий ракурс. У нас більше не
викликає здивування інформація про нові військові конфлікти чи авіакатастрофи, з
численною кількістю жертв. Ми є членами «суспільства спектаклю» – так в
концепції французького дослідника Гі Дебора осмислюється сучасне суспільство.
Таким воно є і в реальності, де все – політика, економіка, мистецтво – є
захоплюючим уявленням на сцені художнього відображення соціального життя.
Сприймаючи доступну інформацію з іронією та скептицизмом, думаємо: «а що
далі?». У цьому випадку, на мою думку, іронія стала частиною недовіри та сумнівів
стосовно всього, що коїться навколо, зокрема до засобів масової інформації,
ключових державних інституцій та управлінців.
Мову іронії використовують митці, намагаючись привернути увагу людей до
болючих проблем сучасності. Про це свідчить організація безлічі виставок,
зроблених фото, намальованих картин, виданих книг та відзнятих фільмів. Для
прикладу візьмемо виставку «Сміття на продаж», яку було відкрито у Ріо-деЖанейро. Експонатом виступило сміття, що було зібране після Чемпіонату світу з
футболу – 2014. Під кожним об‘єктом – ціна. Вона значно перевищувала ринкову, і
це тому, що символізувала розмір збитків, яких зазнає природа через людську
недбалість. Наголошуючи на тому, що сміття – це продукт людської діяльності,
організатори хотіли привернути увагу людей до проблем збереження довкілля.
Фернанда Кортес, директор проекту, зазначала: «Наш проект наочно демонструє, що
перед нами не лише величезна санітарна проблема, а й безмежна проблема в
культурі населення».
Іншим прикладом може слугувати творчість Ф. Алюса, один з найдотепніших
митців сучасності. Його виставки проходять в авторитетних музеях планети: Tate
(Велика Британія), MoMA (США). Творчість Ф. Алюса критики відносять до
мистецтва, що вписується в тенденцію «соціально повороту». Роботи митця – це
особливі акції, які виконуються в дусі перформативних практик 60-70-х років. В них
помітні елементи гумору, безглуздя та проблематика антиінституційної критики.
Свої акції Ф. Алюс проводить в різних куточках світу.
Цікавою є низка його провокативних акцій, проведених у Мехіко. Зокрема,
«Колектор», де Ф. Алюс ходив містом з прив‘язаною до мотузки магнітною
іграшковою собакою, збираючи міське сміття. Найвідоміша «мексиканська» акція
Ф. Алюса «Буває, що створення чогось ні до чого не призводить» (1997).
Намагаючись привернути увагу оточуючих до проблем екології, протягом дев‘яти
годин художник йшов по місту, штовхаючи брилу льоду, аж доки та остаточно не
розтанула.
Згадані приклади демонструють, як людина завдяки іронії адаптується до
сучасних норм життя. В період існування «квапливої», або «хвилинної культури» ми
є частиною інноваційного середовища, де всесвітня система взаємо-сполучених
комп‘ютерних мереж Інтернет посідає головну позицію. Іронія як елемент
критичного мислення може стати захисною оболонкою від викликів інформаційного
суспільства та засобом привертання уваги до актуальних проблем сучасності.

«ЖИВЕ ТІЛО» У ХРОНОТОПІ КУЛЬТУРИ ПОВСЯКДЕННЯ
Ольга Шляхова (м. Острог, Україна)
Сучасна філософія, у тому числі і українська, постійно освоює нові соціальнокультурні горизонти, а тому – перебуває у пошуках нових концептів та понять.
Доволі новою і, поки що, недостатньо осмисленою та неусвідомленою є тема
132

повсякдення. Такий її стан привертає до повсякдення увагу різних галузей знання,
починаючи від соціології та культурології, закінчуючи політологією й економікою.
Натомість українська філософська думка, часто умисно, уникає тем, пов‘язаних із
дослідженням повсякдення, адже вважається, що воно не передбачає вирішення
питань / проблем «вищого порядку». Український філософ Ігор Карівець,
аналізуючи у своїй монографії основні перепони дослідження життєвого світу
зауважив, що доволі поширеною залишається стереотипна позиція, що повсякдення
не варте уваги філософії, адже «… важко, як кажуть люди, уявити філософа, який дає
собі раду з повсякденними справами» [1, c. 29].
Спростовуючи таку позицію, у цьому науковому дослідженні ми розглянемо
повсякденність як специфічний простір людського буття, що має своєрідні зв‘язки
просторово-часових координат, тобто хронотоп. Зони повсякдення, що існують у
його хронотопі (за класифікацією Віталія Лелеко: тіло людини, дім та поселення),
мають складні внутрішні відношення, що потребують теоретичного філософського
осмислення. Проаналізувати просторово-часові характеристики першої зони
повсякдення – тіла людини – є основною метою цього дослідження.
Існування людини у сучасному світі безпосередньо та безперервно пов‘язане з
повсякденням. Тому тема повсякдення як вимір людської екзистенції стає однією і
головних для гуманітаристики ХХ ст. Феноменологи Е. Гуссерль, А. Шюц,
М. Гайдегер піддали повсякдення філософсько-соціальному аналізу й, тим самим,
показали, що повсякдення – це «сцена нашого існування» [2, c. 72]. Тіло – це перше,
з чим стикається людина у повсякденному житті; це перше що доводиться їй пізнати
і, через що – вона пізнає і конструює себе, а згодом – репрезентує своє Я Іншим.
«Воно диктує людині її потреби, породжує її бажання та пристрасті. А також задає
орієнтування у часі та просторі» [1, c. 42]. Таким чином, тіло людини є результатом
творення її власного Я.
У широкому значені слова, тіло – це матеріальна річ, фізичне тіло, предмет.
Однак тіло людини серед інших матеріальних речей є чимось особливим та
унікальним. Поєднуючи нас із речами, іншими фізичними тілами у світі, – воно є
чимось значно більшим за них. Зрештою, «тіло людини здатне перетворитись на
справжню фізичну річ лише у вигляді трупа» [1]. Оскільки до об‘єкту наших
наукових зацікавлень має відношення тіло людини, логічно буде оперувати
поняттям живе тіло. Відтак, у філософському енциклопедичному словнику
подається дефініція терміну: «живе тіло – це одушевлене тіло людини та товарини
(авт. у даному визначенні одушевленість стосується лише людського тіла). Людське
тіло, у широкому розумінні цього слова, є основою душевного життя: тіло і душа
утворюють первинну єдність як противагу єдності духовній» [5, с. 450].
До цієї ж проблематики звертався феноменолог Е. Гуссерль, у своїх
феноменологічних відкриттях. Більшу увагу у своїх напрацюваннях вчений приділив
саме тілесності. Значення терміну тілесність у феноменології пов‘язане з
розрізненням понять – Leib (в перекладі з німецької живе тіло) та Körper (річ,
фізичне тіло). Відповідно, поняття Leiblihkeit – тілесність, вказує на унікальну
особливість людського тіла «бути живим», «уособлювати суб‘єктивність», бути
«джерелом досвіду». Так, дослідниця Анна Валєнса зауважила, що Гуссерль
фактично підносить тілесність до рівня базових екзистенціалів людського буття,
таких як інтенційність, темпоральність та інтерсуб‘єктивність [3]. Така наукова
позиція повністю заперечує ототожнення тілесності з фізичним чи біологічним
тілом, але не виключає зв‘язку між ними. Тілесність ніби доповнює фізіологію, і, в
такий спосіб, стає базовою характеристикою людини.
Ідеї Володимира Пономарчука в своїй суті близькі до попередньої. Він вважає,
що тілесність не обмежується лише тілом і, в тому числі, органами чуття. Вона
133

визначається також можливістю свідомої діяльності, тому що лише в такому випадку
можна говорити про тілесність [4].
Поруч із поняттям тіло, не меншої уваги заслуговує термін «живе». Життя –
одна із форм існування матерії, яка закономірно виникає і протікає при визначених
умовах навколишнього середовища. Характерними ознаками її є: обмін речовинами
та енергією, здатність до розмноження, росту, розвитку, активної регуляції складу і
функцій, пристосування до середовища. Через феномен «життя» час і тіло стають
взаємопов‘язані. І, при цьому, «не час визначає процес старіння тіла, а саме тіло
старіється і породжує час» [1, c. 51]. І. Кант у своїх роздумах про простір і час
приходить до висновку, що це апріорні форми, що роблять можливим творення
досвіду. І перша, і друга категорія не сприймається нами абстрактно, а виключно у
відношенні до свого емпіричного наповнення. Людина не здатна уявити «чистого»
простору і часу; для неї час – це події, що відбуваються послідовно і призводять до
конкретних змін, що для кожного Я стають явними через власне тіло; простір
завжди наповнений предметами й іншими тілами, які людина сприймає через
органи чуття, тобто через тіло. Відтак, людське сприйняття часу та простору є
тілесним. Натомість «тіло є суб‘єктивним і воно є самим Я» [7, p. 11].
Людина, на відміну від інших живих істот, має здатність відрізняти себе від собі
подібних. Вона пам‘ятає вік свого тіла, знає про його хвороби, усвідомлює свою
фізичну міць, або ж слабкість. Такий багаж знань забезпечує кожному усвідомлення
своєї «інакшості», що передує процесу самоідентифікації. Воно реалізовується у
щоденній діяльності, у якій вкрай важливими є знання: де закінчуюсь Я і
починається хтось Інший. Лише зрозумівши цю межу, яка по суті є фізичною
оболонкою, стає можливим подальше витворення ідентичності – оболонки
метафізичної. Для цього етапу становлення ідентичності людина повинна також
мати чітке уявлення про оточуючу її дійсність, щоб знайти своє місце у ній. Тому
ідентичність кожного конструюється в умовах визначеного культурного середовища
(мікросвіту). Тут необхідною умовою стає постійна саморефлексія: віднесення себе
до певної соціокультурної спільноти, і протиставлення іншим спільнотам через
відсутність у них необхідних ознак і характеристик. Так, Російська філософиня Ірина
Лисак наполягає, що ідентичність людини починає формуватися у ранньому
дитинстві на базі синтезу фрагментарних переживань реальності власного тіла і
свого цілісного образу [9, c. 39]. З цим важко не погодитись, адже тіло – це перше,
що доводиться зрозуміти і прийняти кожній людині.
Оскільки ґенеза об‘єктивного тіла є лише моментом у конструюванні об‘єкта,
тіло, відступаючи в об‘єктивний світ, потягне за собою інтенціональні нитки, якими
воно пов‘язане зі своїм оточенням, і, нарешті, репрезентує як суб‘єкта, що сприймає,
так і видимий світ [8, p. 93]. Це стало важливим підсумком у розумінні
повсякденності як специфічного просторово-часового виміру, що конструює і
витворює специфіку людського Я і репрезентує його через власне тіло. Одну із
основних ролей у цьому процесі відведено тілесній ідентичності. Тіло людини, яка є
частиною соціуму, ніколи не було і не є лише плоттю. Воно стає соціальною
тілесністю і, поруч з біологічною, відіграє не менш важливу інтегративну,
комунікативну, репрезентативну та пізнавальну функції. Зрештою, людина мислить
себе і подібних собі як тіло, оскільки воно стає фізичним дзеркалом її метафізичної
суті.
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Секція 2. Етичний вимір сучасної соціокультурної
дійсності

МОРАЛЬНО-ЕТИЧНА ПАРАДИГМА СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
Леся Васьків,
Андрій Васьків (м. Львів, Україна)
Криза духовності, новітні виклики часу актуалізують необхідність духовноморального наповнення освітнього-виховного процесу. Процес навчання,
оволодіння знаннями, позбавлений морально-етичного підґрунтя, скерований лише
на механічне засвоєння емпіричного матеріалу ризикує стати обтяжливим та
позбавленим внутрішнього сенсу у предметно-перетворюваному контексті.
Дану проблему в освітньому просторі сучасної України покликане вирішити
викладання предметів духовно-гуманітарного циклу.Передовсім йдеться про
запровадження в освітній навчальний простір навчального предмету «Основи
християнської етики». Його викладання бере свій початок з 1990-х років, коли у
школах ряду західних областей України було розпочато викладання цього предмету.
У ході викладання даного предмету основна увага приділяється формуванню
буттєвих цінностей сучасної людини, громадянської свідомості, ціннісних орієнтирів,
сформованих на основі християнської морально-етичної традиції. Курс не містить
конфесійної ангажованості і покликаний не стільки «вводити у світ віри», скільки
ознайомити із християнською моральною парадигмою, виховати і сформувати
систему етичних цінностей.
Курс «Основи християнської етики» є дисципліною не лише релігійносвітоглядного та освітньо-виховного спрямування. Він містить значне
культурологічне наповнення. Його програма передбачає ознайомлення із
українською та світовою історико-культурною спадщиною.
Викладання предмету покликане сформувати основи релігійно-правової
культури – повагу до свободи совісті, толерантне ставлення до представників інших
віросповідань. Християнська інтерпретація категорії Любові, Істини, Добра, апріорі
демонструє «відкритість», універсальність даного курсу. Засадничо його викладання
покликане оптимізувати як освітньо-виховний процес загалом, так і особистісне
становлення молодої людини зокрема. В даному контексті викликає занепокоєння
те, що останнім часом довкола викладання «Основ християнської етики» та курсів
духовно-морального спрямування загалом ведуться дискусії та не зовсім коректна
полеміка. Звинувачення у «клерикалізації» освіти, конфесійної ангажованості
демонструють цілковите нерозуміння мети та цілей курсу, більше того, виявляють
профанність його критики, яка часто не має під собою достатньої аргументаційної
бази і мотивується не стільки раціональними аргументами, скільки особистісним
несприйняттям.
Водночас, варто зазначити, що уникнути подібних звинувачень можна завдяки
вдосконаленню системи навчально-методичного забезпечення курсу. Його
викладання повинно бути фаховим, академічним, таким, що не допускає жодних
некоректностей та конфесійних гравітацій. Відтак, курс «Основи християнської
етики» є пріоритетом не лише в загально-освітніх школах, але й у ВНЗ, особливо на
факультетах соціогуманітарного, педагогічного спрямування.
Сьогодні, і це цілком обґрунтовано, багато уваги в освітньо-виховному процесі
приділяється формуванню правової, політичної, економічної, екологічної культури.
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Разом із тим, етична, релігійна культура дещо маргіналізована, що є неприпустимим
з огляду на важливість у житті суспільства релігії загалом та Церкви зокрема. Тому,
на нашу думку, християнська аксіологія в освітньо-виховному просторі України є
надзвичайно
вагомою
та
репрезентативною.
Духовно-моральна
векторизаціяосвітньо-виховного процесу за умови належного методичного
забезпечення та фахового підходу може й повинно дати новий імпульс системі
сучасної освіти.

І.Я. ФРАНКО: ДО ПРОБЛЕМИ СВОБОДИ
Лариса Волинець (м. Львів, Україна)
Сучасне українське суспільство переживає переломний період, коли особа
формується в умовах соціальної невизначеності та нестабільності, відбувається
трансформація відносин у системі «індивід – суспільство». Саме тому сучасна соціальна
дійсність вимагає критичного осмислення попереднього етапу розвитку суспільства,
пошуку нових варіантів та моделей соціальної поведінки та індивідуального
самоутвердження особи.
Величезний вплив на становлення та розвиток української філософської думки, а
також на розв‘язання питання свободи свого народу здійснив Іван Франко (1856-1895).
Важливо наголосити на розумінні мислителем феномену індивідуальної свободи.
Сама собою свобода одиниці не може бути її метою, і, щастя не приносить: егоїстична
свобода нищить людину. Свобода приносить щастя людській одиниці, коли вона
використовує цю свободу на благо суспільства. В цьому вбачається ним сенс життя
людини та її щастя. «Ані наука сама собою, ані свобідне й безжурне житття, ані почесті, ні
слава, – ніщо те не може ущасливити чоловіка, як довго той чоловік все й всюди має на
оці тільки тільки себе самого. Аж коли він всі свої здобутки, всю силу поверне на працю
коло ощасливлення других, коло задоволення їм безпечного, хоч і ненастанним трудом
окуплюваного, життя й розвитку, тоді чоловік може бути щасливим» [4; c. 178].
Мислитель наголошує, що щастя людської одиниці полягає в її праці для щастя народу,
свобода одиниці має вартість тільки тоді, коли її метою є благо суспільства. Поза
суспільством, поза народом людина як така втрачає сенс свого життя, а її свобода втрачає
усякий раціональний зміст, і навіть стає великою руйнівною силою [3].
Проте головною заслугою І. Франка перед українським народом є те, що він ставив у
центр своїх міркувань людину і бачив в ній колосальну розмаїтість можливих проявів. У
своїх творах ним подавалась людина як така, що перебуває на шляху пошуків свого
призначення – на шляху трагічному, сповненому великих проривів і страшних падінь. У
мислителя не було сумнівів стосовно того, що саме народ, людський загал творить історію
і вирішує свою долю. Замість марксистського поняття «робочого класу» І. Франко
використовував поняття «роботний люд», включаючи у нього представників всіх тих
суспільних верств, які чесною працею створюють суспільне благо. Таким чином І. Франко
висуває ідею «модифікації» соціалізму відповідно до аграрних умов Галичини [1; с. 157]. В
листі до М. Драгоманова від 16 січня 1883 р. І. Франко писав, що в одній із своїх статей
«радив писати більш по хлопськи, викинути всю заграничну термінологію та й старатися
змодифікувати і саму теорію соціалізму так, щоб ліпше приставала до наших аграрних та
дрібнодворних обставин, ніж Марксів фабричний соціалізм» [1; с. 157].
Отже, ми бачимо, що дійсно, погляди та активна громадська та політична діяльність
І. Франка були спрямовані, насамперед, на поєднання індивідуальної та соціальної
свободи, стверджуючи, що «розвинутий індивідуалізм» не виключає «якнайтіснішої
єдності одиниць», посилаючись на досвід ХІХ ст. «Індивідуалізм і соціалізм,
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усуспільнення на основі широкого і всебічного розвитку особистості – ось гасла – ні, однеєдине гасло наших днів, теоретичне і практичне досягнення ХІХ століття в еволюційному
розвитку людства» [2; с. 146].
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ЕКОЛОГІЧНІ РУХИ ЯПОНІЇ ЯК ПРИКЛАД ЕФЕКТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ
ВЗАЄМОДІЇ
Ворончихіна Анастасія (м. Львів, Україна)
Досліджуючи екологічну культуру різних країн, неодмінно виникає питання:
що робить ті чи інші екологічні проекти більш чи менш успішними? Це стосується
будь-якої сфери людської діяльності, але оскільки питання, пов‘язані з охороною та
взаємодією з навколишнім середовищем, є глобальними, то і їх вирішення
ускладнюється багатьма факторами. Один з них — питання соціальної взаємодії.
Поняття соціальної взаємодії, за визначенням Н. Осипової, передбачає процес,
у якому люди діють та випробовують вплив один на одного. В цьому процесі дії
індивідів приводять до певних змін, і ці зміни впливають на інших [3]. В нашому
випадку зміни, до яких приводять як окремі члени суспільства, так і людство в
цілому, впливають не лише на інших людей, але і на всю планету.
Проте, досліджуючи японську модель суспільства необхідно також звернутись
до того, як японські дослідники розкривають питання соціальної взаємодії. Соціолог
Тецуро Вацуджі звертається до поняття моралі, вказуючи, що вона є принципом
існування суспільства, і саме мораль уможливлює міжлюдські стосунки. Він
зазначає, що питання моралі постає тільки в стосунках між людьми, а не в існуванні
окремих індивідів, і тому її слід розглядати як науку про людське середовище [1].
До цих досліджень звертається ще один японський соціолог – Е. Хамаґучі. Він
зазначає, що подібні дослідження завжди сприймаються за допомогою так званого
методологічного «індивідуалізму», але розглядати їх потрібно через призму
методологічного «релатумізму» [4]. Щоб краще зрозуміти дану ідею, ми вважаємо
необхідним
звернутись
до
оригінального
варіанту
японською
мовою.
Методологічний індивідуалізм записується через ієрогліфи 方法論的個別体王義, де
нас найбільше цікави ть частина 個別体 kobetsutai, що буквально можна перекласти
як «відокремлені особи» (слово個別буквально має значення «окремий»,
«конкретний», а ієрогліф 体 означає «тіло»). Натомість релатумізм записується
через ієрогліфи 方法論的個別体王義, в яких «індивідуалізм» замінюється на 関係体
kankeitai, де 関係 означає «зв‘язок», «участь», «вплив». Тобто даний термін можна
розуміти як людські взаємини. В перекладі статті Е. Хамаґучі «Японська модель
розбудови суспільства», В. Резаненко визначає цей термін як «релатумізм», і ми
також надалі будемо його використовувати [4].
138

Американський соціолог Роберт Беллах, досліджуючи японське суспільство,
звертається до понять gesellschaft — суспільство, та gemeinschaft — спільнота,
наголошуючи, що японське суспільство недоцільно відносити до першого. Ще одна
характерна риса, на яку необхідно зважати для кращого розуміння процесів
всередині японського соціуму, це тісний взаємозв‘язок між різними сферами життя,
де релігія та мораль здійснюють неабиякий вплив як на побут, так і на інші сфери
життя, включаючи політичні, економічні та інші процеси [5].
В японській науковій думці є широко вживаним таке поняття як «контекстуал»,
яке на думку Е. Хамаґучі має врешті решт замінити індивідуалістичну теорію.
Контекстуал, на думку дослідника, репрезентує релатум — систему особистих
зв‘язків та контекстуальну модель системи людського середовища. Японський
філософ Т. Ямаучі вводить поняття «межі взаємозалежності», тим самим
підкреслюючи, що відносини в японському суспільстві базуються не на протистоянні
двох індивідуумів, а на зв‘язках між ними [3].
Проте, соціальна взаємодія включає різні напрямки діяльності, і оскільки в
даній роботі нас цікавить її екологічний аспект, цікаво прослідкувати як поняття, що
безпосередньо стосуються природи та людини в японській мовній традиції,
виражають її екологічне спрямування. Б. Кімура зазначає, що цікавим є
взаємозв‘язок між двома ієрогліфами: 自然 shizen — природа та 自分 jibun — сам,
особистість. В першу чергу, необхідно зазначити, що в основі цих понять лежить
один ієрогліф, етимологія якого пов'язана з двома ідеями: 1) природне походження
речей та явищ; 2) дії/акти певної особи, які залежать від її волі. Перше передавалося
словом «onozukara», друге словом «mizukara». Для розрізнення цих понять
користувались ієрогліфічними словами «природа» та «сам», «самість»,
«особистість» [2]. В японській культурі та соціумі, де взаємозв‘язок відіграє неабияку
роль, таке визначення природи та особи яскраво виражає нероздільність їх
існування в японській свідомості.
Оскільки людина – це особистість, основу її взаємин, за Кімурою, становлять дві
речі: біологічне існування людини та її властивість сприймати природну життєву
енергію як таку, що забезпечує індивідуальну життєдіяльність людини. Ці два фактори,
а також те, що природні явища в Японії є непередбачуваними, підтверджують ідею
того, що свідомість японців формується на ґрунті взаємозв'язку особистого і
природного. Разом з тим, стверджує дослідник, поняття «природне як таке» для
японця не постає як пасивний об'єкт, в його уявленні це поняття відображує ідею
динамічного виявлення потенційних можливостей особистості, яка «у ролі партнера
уособлює в даний момент ще один випадок взаємин» [2].
Не будемо заглиблюватись в джерела японської екологічної культури та
свідомості, та розглянемо як зароджувались перші екологічні рухи та як вони діють в
сучасному світі. В основі екологічних рухів Японії лежить не лише любов до природи, а
і цінування життя та здоров‘я людини. Перші рухи екоспрямування в Японії з‘явились
в 60-х роках ХХ ст., вони були відповіддю на промислове забруднення і його
негативний вплив на організм людини. Так, наприклад, промислове отруєння ртуттю
призвело до спалаху хвороби «мінамата», яка забрала життя 43 японців; забруднення
кадмієм викликало хворобу «ітаі-ітаі»; відбувалось забруднення повітря нафтохімічним комплексом в Йокаічі тощо. Все це викликало хвилю обурення та дало
поштовх першим екологічним рухам в Японії [6]. Можна сказати, що з цього часу,
відбувається оновлення екологічної свідомості японців. В нових умовах технічного
розвитку необхідним було переосмислення деяких аспектів людської діяльності, і воно
відбулось одразу ж, як стали видимі наслідки від активного розвитку промисловості та
урбанізації.
До кінця ХХ ст. інформованість населення Японії щодо екологічних проблем
значно підвищилась, що сприяло пошуку нових шляхів до їх вирішення. На це вплинув
139

також Саміт Землі 1992р., після якого знання про глобальні екологічні проблеми стали
ще більш поширеними. В 90-х роках ХХ ст. склалась сформована мережа екологічних
організацій в Японії, в основі яких стояли неурядові організації.
Едахіро Дж. в статті «Коротка історія екологічного руху в Японії» зазначає, що
саме з цього моменту можна говорити про визнання більш чіткого статусу неурядових
організацій, надзвичайно важливих для Японії. В 1998 р. почав діяти закон щодо
діяльності неурядових організацій, в тому числі їх фінансування, і число таких
організацій різко зросло. На даний момент в Японії існує близько 35 тис. неурядових
організацій, які зосереджують свою діяльність на соціальних потребах та проблемах, з
них 10 тисяч займається питаннями екології [6].
Одним з яскравих прикладів ефективної соціальної взаємодії в сфері екології є
діяльність Тору Судзукі, який після роботи в міському кооперативі cпоживачів почав
реалізувати проект першої в Японії вітряної електростанції, фінансованої
громадянами. Тариф на «зелену» енергетику в його організації складав 5% від витрат
споживача, і ці гроші йшли на розвиток проекту. Відсоток, який необхідно сплачувати,
визначався відповідно до витрат громадян на харчування та побут, тож не був надто
високим та люди підтримували таку ідею. Як зазначає Т. Судзукі в одному зі своїх
інтерв‘ю, така система була впроваджена для того, щоб споживачі електроенергії
розуміли, що вона не береться нізвідки, і має свою ціну [8].
Наступним кроком у розвитку проекту, що в результаті отримав народну назву
«Хамаказе-чан», тобто «Морський вітерець», став збір коштів на встановлення
вітрогенератора (або ж вітряної турбіни). Для цього в 1999 році була створена
неурядова організація «Зелений фонд Хоккайдо». Необхідна для проекту сума
становила 1,8 млн доларів, і зібрати її силами звичайних громадян, звісно ж,
видавалось фантастичним. До проекту був залучений японські банки, які надали б
додаткове фінансування у випадку отримання від громадян 30% необхідної суми.
Куратор проекту зізнається, що багато хто не вірив в успіх такого задуму, але вони
не покинули свою справу та почали піар-кампанію. В одному з найбільш масових
місцевих ЗМІ, Hokkaido Shinbun (Газета Хоккайдо) навіть була опублікована стаття
«Побудувати вітрогенератор можливо силами громадян» і, як зазначає Т. Судзукі, це
дало відчути на собі всю відповідальність за успішність проекту. Як наслідок,
громадянами була зібрана сума в 1,3 млн долари, що прирівнюється близько 80% з
загальної суми, необхідної для будівництва вітряка, тож банку залишалось виділити
всього 20%. Вітрогенератор був успішно збудований до вересня 2001 року [8].
Це був один з перших подібних прецендентів в Японії, і отримавши широкий
розголос, він також отримав і широке поширення. Зараз Т. Судзукі керує кількома
компаніями та неурядовими організаціями, що впроваджують подібні проекти по всій
Японії. Після катастрофи 2011 року підтримка зеленої енергетики в Японії стала в рази
сильнішою і затребуванішою громадянами, але важливо те, що розвиток це отримало
задовго до катастрофи, отже і екологічна свідомість японців не виникла лише як
результат негативного досвіду.
Це лише один з прикладів такої ефективної соціальної взаємодії в Японії, але він
дає змогу зробити кілька важливих висновків. В основі такої взаємодії в сфері екології
лежить екологічна свідомість. Незважаючи на те, що культурі Японії в цілому
притаманне шанобливе ставлення до природи, в сучасному технологічному світі, житті
у великих розвинутих містах, воно приймає дещо латентну форму і виражається в таких
явищах, як розробка екологічних технологій, сортування відходів тощо, де звичайні
громадяни виступають як пасивна сила підтримки. Проте, як бачимо, разом з
усвідомленням необхідності зберегти природу від глобалізаційних процесів, ті ж
громадяни виступають і як ініціатори, і як виконавці реальних проектів. З іншого боку,
звісно ж, до них долучаються вузькі спеціалісти, а також банки, що надають додаткове
фінансування та держава, яка підтримує подібні проекти на законодавчому рівні.
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Соціальна взаємодія в Японії відбувається в умовах сучасного світу і не може повністю
оминути різноманітні впливи. Водночас, вона зберігає свою специфіку, яка
вибудовувалась століттями та є притаманною виключно японській культурі та соціуму.
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KULTURA EUROPY ZACHODU I JEJ WARTOŚCI. WYBRANE ZAGADNIENIA
Ryszard Wójtowicz (m. Rzeszów, Polska)
Czym jest kultura Europy Zachodu? Czym jest Europa? Czym jest Zachód? Czy jest to
jedność cywilizacji i kultury wykraczająca poza dyferencjacje geopolityczne? Czy może jest
to zbiór wspólnych wartości, na których oparty jest świat instytucji, polityki i prawa,
tworzący relatywnie jednolity układ zmiany i trwania, ale odrębny od świata i kultury
Wschodu (Dalekiego i Bliskiego), włącznie z Rosją, Ameryką Łacińską i Izraelem. Czy może
deklarowana jedność, wspólnota oparta na kooperacji i zgodzie uznania wspólnych
wartości zabezpieczających instytucje i wspólną politykę między krajami Zachodu, tj.
krajami Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, to iluzja i pomysł jawnie chybiony?
Pisząc o kulturze europejskiej, można stwierdzić, że «nikt nie rodzi się
Europejczykiem. Europejczykiem człowiek dopiero się staje. Albo nie. (...) Europa nie jest
wpisana w żaden plan Opatrzności»1. Tym samym istotna jest także świadomość tego, co
to jest Zachód, gdyż niewystarczające jest instynktowne i intuicyjne uznanie go za
podstawę naszej instytucjonalnej i geopolitycznej egzystencji. Istotna w tej kwestii jest teza

1

K. Pomian, Nikt nie rodzi się Europejczykiem, „Polityka‖ nr 39 (2573), 2006, s. 10.
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Ph. Nemo, że Zachód «to nie lud, ale kultura»1. Przyjmując, że w kulturze żadne zjawiska
nie powstają na zasadzie «wystrzału z pistoletu», to można powiedzieć, że wartości i
instytucje kultury Zachodu to wynik wielowiekowych procesów historycznych, złożonej i
wielopoziomowej morfogenezy owej kultury. Zatem można przyjąć, że elementami
definiującymi Zachód będą wartości i idee wypracowane w dziejach kultury europejskiej,
które poprzez proces dyferencjacji przeniknęły do innych kultur, rozszerzając zakres
pojęcia cywilizacji zachodniej. Owe elementy określające sferę cywilizacji Zachodu to:
praworządność (państwo prawa), demokracja, wolność intelektualna, krytyczny
racjonalizm, nauka oraz ekonomia zarządzająca gospodarką według reguł «wolnego
rynku».
Można wskazać przynajmniej na pięć konstytutywnych momentów dla kultury
Zachodu. Są to:
1. Powstanie w starożytnej Grecji polis, miasta–państwa, a wraz z nim rozwoju prawa
oraz zerwanie z mitologicznym sposobem wyjaśniania świata na rzecz filozofii, prymat
naturalnych władz poznawczych: zmysłów i rozumu nad mitami i wierzeniami, odróżnienie
theoria od praxis.
2. Rzymska legislacja, prawodawstwo, pragmatyzm, uznanie własności prywatnej
oraz humanizmu.
3. Judeochrześcijańska wizja świata, prymat wiary i miłosierdzia nad rozumem i
pragmatyzmem, eschatologiczny wymiar czasu i historii.
4. Synteza «Aten», «Rzymu» i «Jerozolimy»2. To synteza filozofii greckiej, prawa
rzymskiego i etyczno-eschatologicznej wizji świata dokonana między XI i XII stuleciem
(«rewolucja papieska»).
5. To demokracja liberalna, której koncepcja człowieka posiadającego godność,
wolnego, świadomego i odpowiedzialnego doprowadziła do wielu rewolucji (holenderskiej,
angielskiej, francuskiej, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północy i innych). Uznanie
wartości i ideałów Oświecenia, wynikającej z niego demokracji liberalnej, przyczyniło się
do akceptacji pluralizmu wielu dziedzin życia i kultury (filozofia, nauka, polityka,
gospodarka), a tym samym do rozwoju Zachodu, inicjując «Nowoczesność».
Powyższe elementy stanowią istotę tego, co określamy jako kulturę Zachodu,
jednakże jej nie wyczerpują. Pierwsze trzy elementy stanowią jej fundament, a pozostałe
dwa to wybudowane na nich filary. Owe elementy w dziejach kultury przebiegały płynnie, a
połączenie ich ukształtowało strukturę tego, co nazywamy Zachodem.
Wartości i idee wynikające z dorobku kultury intelektualnej Europy, a należą do nich,
oprócz wspomnianych wyżej, m.in.: racjonalizm, apoteoza wolności i sprawiedliwości, idea
równości i braterstwa, uznanie pluralizmu etnicznego, narodowego, religijnego,
demokracja i porządek konstytucyjno-prawny. Te wartości i idee są wynikiem działalności
jednostek i autonomicznych społeczności, a ich zasadniczą funkcją jest służyć obronie
autonomii i wolności współczesnego porządku społeczno-kulturowego Zachodu.
Zasadne jest zatem przypomnienie, że współczesny porządek prawny opiera się na
pięciu konstytutywnych założeniach. Po pierwsze – prządek prawny współczesnej Europy
pojmuje człowieka jako jednostkę, z czego wynika, że człowiek wobec wspólnoty,
społeczeństwa jawi się jako «samodzielna jednostka» i względem niego podstawowa.
Zatem wolność i autonomia jednostki to istota nowoczesnego porządku prawnego3. Po
drugie – nowoczesny porządek prawny odrzuca «metafizyczno-transcendentalne
powołanie człowieka»4. Znaczy to, że autonomia i wolność jednostki wynika z «mocy
samego prawa», a nie teleologicznego rozwoju człowieka względem np. religii. Po trzecie –
1Ph.

Nemo, Co to jest Zachód?, tłum. P. Kamiński, Warszawa 2006, s. 12. Zob. także: L. Gawor, Szkice o cywilizacji,
Rzeszów 2009, s. 8-24.
2 Zob. Ph. Nemo, Co to jest Zachód?…, s.12.
3 Zob. E. W. Böckenförde, Wizerunek człowieka w świetle dzisiejszego porządku prawnego,
w: Człowiek w nauce
współczesnej. Rozmowy w Castel Gandolfo, red. K. Michalski, tłum. M. Łukasiewicz, Kraków 2006, s. 96-97.
4 Tamże, s. 97.
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nowoczesny, konstytucyjny porządek prawny jest gwarantem ochrony praw człowieka i
obywatela. Stąd w konsekwencji realizacja «sfery wolności» pozostaje w «sferze
indywidualnego wyboru». Zatem pluralizm religijno-światopoglądowy oraz «duchowoetyczny» należy do prawnie zagwarantowanych zasad porządku życia publicznego1. Po
czwarte – nowoczesny porządek prawny stara się gwarantować «materialne treści
prawne»2. To określa, że porządek prawny, poprzez instytucjonalne ramy daje ludziom
poczucie bezpieczeństwa i «substancjalne zakorzenienie»3. Wreszcie po piąte –
zróżnicowanie społeczne powoduje, że regulacje prawne ujmują człowieka jako istotę o
«wyodrębnionych rolach i funkcjach», a nie jako osobę w znaczeniu np. religijnometafizycznym. Wolne jednostki – w ramach prawa – uwzględniane są z uwagi na role i
funkcje społeczne, a «osoba jako taka pozostaje poza obrębem tych regulacji»4.
Zygmunt Bauman, w książce Europa niedokończona przygoda, pyta: czym miałaby
być poszukiwana dla Europy tożsamość? Odpowiada, że jest ona: «szczególną, wyjątkową
formą życia, być może jedyną w swoim rodzaju, formą współistnienia, układania
wzajemnych stosunków i korzystania z obecności innych, stanowiącą dla Europejczyków
miarę przyzwoitości (...). Byłaby stylem życia, który z mieszanym skutkiem starają się
praktykować (...), jedną z kluczowych cech europejskiej tożsamości byłaby nieustanna
pogoń za wciąż wymykającą się tożsamością»5. Istnieje ścisły związek pomiędzy
tożsamością a wartościami, które wyznajemy. Jakie to są wartości ściśle europejskie?
Określenie wartości jako europejskie nie dotyczy ich granic i potencjalnego oddziaływania.
Wydaje się jednak, że oprócz wartości chrześcijańskich na charakter kultury europejskiej
wpływ mają idee, które określić można na podstawie ich pochodzenia. Idee te można
scharakteryzować jako wartości ściśle europejskie, «ponieważ obmyślono je,
wyartykułowano i dopracowano w tej części świata, którą zwykło się określać mianem
«Europy sensu stricto», a procesu ich artykulacji i dopracowywania nie da się oddzielić od
biegu europejskiej historii»6. Z. Bauman, powołując się na T. Todorova, wskazuje na
wartości, które można by uznać za ściśle europejskie i decydujące o charakterze kultury
cywilizacji Zachodu. Są to: po pierwsze – racjonalność, która jest rozumiana jako
wartość, a nie cecha europejskiej codzienności. Jest to przekonanie, że zwyczaje i przypadki
ich naruszania muszą być osądzane przed trybunałem rozumu. Tak więc racjonalność była i
wciąż jest niekwestionowanym europejskim dogmatem7. Po drugie – wartością ściśle
europejską jest także sprawiedliwość, która swą moc ujawnia wówczas, gdy
społeczeństwo zostaje «oskarżone o nieprawość, nieprzestrzeganie równości,
faworyzowanie jednych kosztem drugich, korupcję i dyskryminację»8. Można zatem
powiedzieć, że «społeczeństwo jest «sprawiedliwe» wtedy, gdy nie uważa siebie za dość
sprawiedliwe i z całym przekonaniem stara się to zmienić»9. Po trzecie – jedną z
najważniejszych wartości jest demokracja, która może dawać początek rozmaitym
sposobom regulowania i rozwiązywania wspólnych ludzkich problemów. Demokracja to
uznanie, że przed obywatelami stają wciąż nowe wyzwania i istnieje dzięki ciągłemu ich
zaangażowaniu. Nie ma więc demokracji i wolnego społeczeństwa bez wolnych obywateli,
to znaczy «bez obywateli obdarzonych indywidualną wolnością i indywidualną
odpowiedzialnością»10. Po czwarte – wolność jest wartością europejską ściśle związaną z
Zob. tamże, s. 99.
Tamże, s. 100.
3 Tamże.
4 Tamże, s. 103.
5 Z. Bauman, Europa niedokończona przygoda, Kraków 2005, s. 187; zob. także: R. Wójtowicz, Naród, kultura a Europa w
ujęciu Jana Pawła II, w: Filozofia w kulturach krajów słowiańskich, red. A. L. Zachariasz, Z. Stachowski, Rzeszów 2007, s.
191-204.
6 Z. Bauman, Europa niedokończona przygoda…, s. 188-189.
7 Zob. tamże.
8 Zob. tamże.
9 Tamże, s. 191.
10 Tamże, s. 194.
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demokracją i bez demokracji nie jest możliwa do realizacji, gdyż demokracja równa się
wolność obywateli, a «obywatele czerpią poczucie wolności i odwagę bycia wolnymi z
demokracji swojego polis. Jedno stwarza drugie i jest przez nią stwarzane»1.
Okazuje się, że pierwsza dekada XXI wieku to nadal wbrew «oświeceniowym»
przewidywaniom, postrzeganie świata w kategoriach mitu i legend. Zdaniem M. SchmidtaSolomona, jest to połączenie «wysokiej wiedzy technicznej z naiwną dziecinną wiarą»2.
Widoczne jest nasilenie różnych ruchów fundamentalnych, szczególnie fundamentalizmu
religijnego, który, owszem, korzysta z dorobku i owoców oświecenia: wolności, prawa,
filozofii, nauki i innych form kultury, ale jest to instrumentalne korzystanie z jego osiągnięć
i wartości celem obrony i umacniania własnego światopoglądu przed ich wpływem3.
Dlatego też, jedną z zasadniczych funkcji kultury Zachodu jest sprzeciw wobec
wszelkim formom hegemonii, fundamentalizmom oraz totalitaryzmom (ideologicznym,
religijnym czy ekonomicznym). Ów sprzeciw w praktyce społecznej przeradza się w «bój o
tolerancję, o laickość, o wolność wiary lub niewiary. Duch nie należy do nikogo. Wolność
również nie»4. Wyższe wartości: wolność, sprawiedliwość, równość, nie są człowiekowi
dane raz na zawsze. Po pierwsze dlatego, że walka o «oświecenie toczy się nadal, (i – przyp.
R.W) rzadko kiedy była tak paląca jak teraz, gdy stała się walką o wolność»5. Po drugie,
szczególnie ważne okazuje się dążenie do realizacji wspomnianych ideałów, wówczas gdy
przykładowymi członkami wspólnoty, która nadchodzi, mogą być «(…) szachraje i
próżniaki. Pomocnicy i postacie z kreskówek»6.
Zatem akceptacja różnorodności, pluralizmu i tolerancji, nie oznacza uznania
podglądów negujących i działań dążących do zniszczenia idei i wartości zasadniczych dla
kultury cywilizacji Zachodu. Przeciwnie, realizacja ideału społecznego tj. realnego dobra
konstytuującego się ze względu na «wyższe wartości» (wolność, równość, sprawiedliwość),
implikuje powinność radykalnej ich obrony wobec wszelkim przejawom hegemonii i
fundamentalizmom.

ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ЗЛА У ПОВСЯКДЕННІ СУЧАСНОЇ ЗАХІДНОЇ
ЛЮДИНИ (РЕЦЕПЦІЯ Ж. БОДРІЙЯРА)
Адам Добжиньскі (м. Львів, Україна)
Людина сучасного західного світу (йдеться передовсім про європейський та
північноамериканський культурний ареал) живе у повсякденні, яке разюче
різниться від тих буднів, які людство знало впродовж усіх попередніх століть. Зло як
певна демонічна сила, страшна, відразлива, масштабна, смертельна – зникло із
цього повсякдення. Людина стала більш захищеною, безпечною, тривалішою в часі і
зніженою щодо можливих проявів «злого» у своєму щоденному житті. Зрештою,
саме «зло» набуло виразно відмінного характеру.
Страхи «біологічної» людини екзистенційно прості: загибель, насильство,
смерть, хвороба. Натомість «страхи» сучасного соціуму за Жаном Бодрійяром:
«відмова від неминучих потоків сперми, сексу, знаків, слів, відмова від посилення
комунікації, від запрограмованої інформації, від сексуальної скупченості» [2; с. 97].
Tamże.
M. Schmidt-Solomon, Humanizm ewolucyjny, tłum. A. Lipiński, Słupsk 2012, s. 11.
3 Por. H.L. Schreiber, Prawa człowieka po oświeceniu, w: Oświecenie dzisiaj. Rozmowy w Castel Gandolfo, red. K.
Michalski, Kraków 1999.
4 A. Comte-Sponville, Duchowość ateistyczna. Wprowadzenie do duchowości bez Boga, tłum. E Andruszkiewicz,
Warszawa 2011, s. 15.
5 Tamże.
6 G. Agamben, Wspólnota która nadchodzi, tłum. S. Królak, Warszawa 2008, s.16.
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З одного боку ми спостерігаємо влучно названу Ханною Арендт «баналізацію»
зла [1], якому уже не належить міфологізована атрибутика. З іншого – уникнення
тем смерті, хвороб, трагедій тощо.
Переживання людиною лиха – попри все ще значну кількість катастроф, як
природних, так і техногенних – набуло певних ритуальних ознак, однією з яких є
«уникнення»: уникнення обговорення, повідомлення, самого переживання як
такого. Смерть витісняється за межі глянцевого повсякдення, хворобам надаються
«території соціальних «ґетто», стихійні лиха цивілізована людина навчилася
мінімалізовувати за наслідками (саме за наслідками стихійних лих можна з‘ясувати,
чи належить країна до т.зв «західного» життєстилю чи ні, бо однакові природні
катаклізми у США чи Колумбії, наприклад, спричинять геть різні масштаби
руйнування та людських жертв).
Цивілізаційні здобутки все більше «поневолюють» людину у її зоні комфорту,
загрожуючи «тотальністю Добра». Ж. Бодрійяр вважає, що сучасний соціум хворіє
на «білокрів‘я позитивності», що полягає у примусовому позбавленні усього (речей і
явищ) їхніх негативних рис. Таке «оглянцення» усього: помешкання, сімейного
життя, харчування, дітей, роботи, відпочинку – призводить до надзвичайного
пресингу на людину, яка опиняється «під софітами» прискіпливої уваги, навіть коли
її професійні обов‘язки не передбачають особливої публічності. Суттєво
поглиблюють цей «операційний примус» (термін Ж. Бодрійяра) повсюдні
соцмережі, які лякали філософа ще до своєї тріумфальної ходи людською психікою й
комунікативною практикою: «справжньою, абсолютною катастрофою, буде
катастрофа повсюдності всіх мереж».
Відтак, пронизані мережами – професійними, соціальними, приватного
спілкування, спільнот за ознакою батьківства, хобі, сексуальних переваг – ми
перебуваємо водночас під перехресним примусом «створення відповідного образу»
та «невагомістю» вимірів і критеріїв (критерії оцінювання, яке все більше зводиться
до «лайків», які позначають не «уподобання», а просто реакцію, привернення
уваги). Втомлений, чи радше «знуджений» цивілізаційними «здобутками», юзерБодрійяр вбачає порятунок від «ери невагомості» саме у розмаїтих проявах зла:
епідеміях хворіб, катастрофах, тероризмі, наркоманії, психічних розладах і т.д. На
перший погляд такі очікування видаються продовженням і радикалізацією «потреби
розваг» і гострих відчуттів на кшталт ґоррорів, екстремальних розваг, БДСМ, реалітішоу із елементами «виходу із зони комфорту» та інших чинників «збадьорення».
Однак їх онтологія значно глибша. «Вони усе частіше виникають із таємної відрази,
яку ми відчуваємо самі до себе, з таємної вимороченості, що побуджує нас
звільнятися від нашої енергії будь-яким способом; це слід вважати швидше формою
заклинання духів, аніж проявом волі. Можливо, це якась нова форма принципу
Зла…» [2; с. 106-107].
Бодрійяр дошуковується зла у вихолощеному від небезпек світі, щоб врятувати
нас від автоімунних явищ, забезпечивши баланс поміж добрим і злим, який набуває
життєво важливого значення. «Зникли сильні спонукання, чи, інакше кажучи,
позитивні, вибагливі, привабливі імпульси. Бажання, які ми відчуваємо, дуже слабкі;
наші смаки все менш визначені. Розпались, невідомо за чиїм таємним умислом,
сузір‘я смаку, бажання, волі. А сузір‘я злої волі, відкидання і відрази, навпаки, стали
більш яскравими. Здається, що звідти виходить якась нова енергія із зворотнім
знаком, певна сила, що замінює нам бажання, необхідне звільнення від напруження
того, що замінює нам світ, тіло, секс. Сьогодні можна вважати визначеною тільки
відразу, пристрасть більше такою не є» [2; с. 106].
На порятунок від загрози «тотального Добра» закладається гомеопатична
терапія Злом, найбільш актуальними формами якого є тероризм, маскарад і рак.
Дивні ліки й рецепт порятунку від Ж. Бодрійяра закладено у відновленні принципу
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лиха й конфлікту як такого – готовності до нього і внутрішньому прийнятті його
засадничої можливості, не важливо, станеться щось лихе чи ні. «Є події, які можна
передбачити, та вони дозволяють собі люб‘язність не відбуватися; вони є
виворотною стороною тих подій, які відбуваються без попередження. … Якщо ви
програєте, ви принаймні отримаєте задоволення, кинувши виклик об‘єктивній
глупоті ймовірностей. Суперечка – це життєва функція, частина генетичної
спадщини суспільства» [2; с. 59]. Однак застосовуючи всеможливі фільтри ми
можемо модифікувати «стрічку друзів» на Facebook чи обрати канал новин, які
будуть для вас найбільш прийнятними, хоч і суперечливими із іншими каналами.
Ми уникаємо відкритого конфлікту, перемикаємо на «позитив» і тим самим
редукуємо світ до «одновимірності», яка сама по собі і є лихою. «У системах, що
розвиваються шляхом всезагальної позитивності і втрати символів, зло у будь-яких
своїх формах рівносильне основному правилу оборотності» [2; с. 95-96].
Саме тут автор «Прозорості зла» вводить теорему про прокляту сторону речей, а
насправді – про баланс. Зло є – і має бути – невіддільною частиною речей, і це
«життєвий принцип руйнації зв‘язків», який не має стосунку до моралі, але є
онтологічним принципом. Від самого створення Раю, принцип Зла є принципом
пізнання. Принцип Зла є принципом неузгодженості, непередбачуваності.
Основна ілюзія людства полягає в тому, що можна відділити Добро від Зла і
тим самим створити умови розвитку одного із них, – абсурдна, сміховинна і
небезпечна. Це демонструють як драматичні історії втілення утопій й антиутопій, так
і щоденний пошук «позитивного», що потім змушує нас відчайдушно вирівнювати
баланс спазматичним ковтанням кримінальних новин та переглядом матеріалів, які
«лоскочуть нерви». Життя «на позитиві» дає збої через автоімунні порушення і ось
уже чергова зірка Instagram вчиняє самогубство від нестерпної самотності в околі
мільйонів «лайків».
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ФУТУРОФОБІЯ: СТРАХ ПЕРЕД МАЙБУТНІМ
Завада Ольга (м. Львів, Україна)
На всіх етапах становлення та розвитку цивілізації людина прагнула поглянути
за завісу майбутнього, адже до передбачення вдавалися не лише сучасні науковці,
але й найдавніші філософи та богослови. Не менш важливу нішу у прогнозуванні
займають і письменники-фантасти – Ж. Верн, Г. Уелс, А. Азімов, Р. Бредбері, С. Лем
та багато інших у своїх творах змогли передбачити чимало винаходів та правильно
розставити пріоритети у подальших наукових дослідженнях, пов‘язаних з майбутнім.
Провідними світовими футурологами вважають О. Хакслі, А. Кларка, А. Етціоні,
С. Хокінга, Н. Бострома, Е. Тоффлера, М. Каку, Р. Курцвейла. В Україні
філософською проблематикою майбутнього займаються такі дослідники:
О. Гончаренко, В. Лисичкін, Т. Назаренко та інші.
Феномен майбутнього поставав не лише ефемерним уявленням про далекі
перспективи, але з часом набував цілком чітких та логічних образів. У цьому випадку
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вважаємо прийнятним навести визначення образу майбутнього, який пропонує І.
Тузовський: це комплекс соціальних очікувань щодо перспектив розвитку соціуму,
заснованих на явищах актуальної соціальності, науковій прогностиці, творчому
осмисленні та індивідуальних переживаннях носія, втілений ментально, вербально
і/чи візуально, який має чітке ціннісне наповнення («хороше» чи «погане»
майбутнє) і який впливає на теперішнє [5].
Чимале коло науковців схиляється до думки, що футурологія – це лише один із
видів прогнозування. Вважаємо за доцільне пояснити різницю між прогностикою та
футурологією. Прогностику вважають науковим знанням, у той час, як футурологія
має тісний зв'язок з науковою фантастикою, утопіями, антиутопіями та
пророцтвами. Прогностика, перш за все, виконує інформативну функцію –
донесення до громадськості перспективних проблем, які можуть виникнути або в
конкретній країні, або постати перед всім людством, забезпечує компетентність
щодо подальших кроків у розвитку політики, економіки, культури, збереження
природи тощо. Має тут місце і ідеологічне підґрунтя, оскільки європейські та
американські науковці від найперших спроб дослідження феномену майбутнього
називали себе футурологами, а вчені країн пост-радянського простору вважали себе
прогностами. Щоправда, об‘єктом дослідження в обох групах було майбутнє.
Пропонуємо таке визначення футурології – це прогнозування майбутнього, яке
засноване на спостереженні за сучасними суспільними, технологічними,
економічними тенденціями з метою запобігання ймовірних глобальних катастроф.
Це уявлення про майбутнє людини, соціуму в цілому у контексті майбутніх
соціальних змін.
Вважається, що термін «футурологія» в науковий обіг ввів Олдос Хакслі, проте,
слід підкреслити, що самому Хакслі він був запропонований німецьким філософом
Осипом Флехтгеймом у 1943 році. Сам же Флейхтгейм визначає футурологію як
«науку прогнозів та проектів, теорію програм і планів, філософію майбутнього» [3].
Варто зазначити, що науковець розрізняє два види футурології – чисту та
практичну. Чиста футурологія, за задумом Флехтгейма, повинна займатися
«накопиченням, упорядкуванням і координацією різноманітних прогнозів та
проекцій», у той час, як практична футурологія включає у себе програмування та
планування. Філософ вважає, що практична футурологія містить у собі філософські
аспекти критики ідеологій [3].
Важливим є визначення пріоритетних завдань, які ставить перед собою
футурологія. Осип Флехтгейм пропонує наступні:
 нівелювання війни та утвердження миру;
 боротьба з голодом та бідністю;
 боротьба з демографічними кризами;
 боротьба з посяганням на людську гідність;
 вектор на демократизацію держав та суспільства;
 боротьба з надмірним споживацтвом;
 боротьба зі загарбництвом природних надбань та експлуатацією
тварин;
 охорона людського життя та природи;
 створення нового типу людини, зосередженого на творчість та
просвітництво [3].
Слід розуміти, що футурологія не ставить за мету створити утопічне бачення
майбутнього, скоріше – розробити можливі концепції перспективних тенденцій.
Українська дослідниця М. Назаренко усі прогностичні акти ділить на футурофіксації,
футуросепарації та футуродесиненції. Футурофіксація, на думку науковця, – це
встановлення прогностичним актом певного майбутнього. При футуросепарації в
результаті прогностичного акту в майбутньому виникає біфуркація, з‘являються два
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або більше можливих напрямків подій в майбутньому. При цьому, зазначає
дослідниця, можливими є потенційна та актуальна футуросепарація. При
потенційній футуросепарації виникають можливості, з яких може здійснитися лише
одна. При актуальній футуросепарації виникають два однаково дійсних: майбутніх,
обидва вони здійснюються. Нарешті, футуродесиненція – це знищення можливого
майбутнього. У майбутньому при футуродесиненції залишається шрам,
нереалізована дійсність. Тому футуродесиненції є в точному смислі «оманливими
прогнозами», – адже в результаті цього прогностичного акту те, що ним
прогнозується, не збувається, але не збувається саме в результаті наявності самого
факту, тому вони виділяються в окрему типологічну групу прогностичних актів» [2].
Динамічність розвитку усіх соціальних сфер робить індивідуума неготовим
сприйняти майбутнє, сіючи нестійкість та невпевненість. У філософськокультурологічному дискурсі таке явище носить назву «шок майбутнього» або
«футурошок». Зачинателем ідеї «футурошоку» вважають Елвіна Тоффлера, який у
1970 році видав свою відому працю «Шок майбутнього». Вчений робить наголос на
структурні суспільні зміни, перехід від індустріального типу суспільства до «суперіндустріального». Тоффлер наголошує, що такі зміни негативно впливають на
індивіда, спонукають його знаходитись у постійному стані страху, пригніченості.
Вчений робить висновок, що більшість соціальних проблем є симптомами шоку
майбутнього [4].
Вважаємо, що логічним продовженням «футурошоку» виступає концепція
футурофобії, яка ілюструє захисну реакцію людини на будь-які нестандартні
нововведення, які пропонує майбутнє. Схиляємося до думки, що футурофобія являє
собою нездатність уявити будь-які радикальні зміни та належно до них
підготуватися. Щоправда, футурофобія психологічно урівноважує індивіда, який
попри все прагне змін, хоча й міркує про це переважно ірраціонально.
За І. Бестужевим-Ладою, концепція футурофобії – це органічне несприйняття
людиною без спеціальної прогностичної підготовки будь-якого уявлення про якісно
нове майбутнє, яке йде врозріз з його уявленнями про звичне теперішнє [1].
Наслідки вкорінення футурофобії у соціум ми можемо спостерігати вже не одне
десятиліття. Наприклад, у політиці футурофобний ефект виявляється у маніпуляціях
громадянською свідомістю та подвійними стандартами. В економіці вона
виявляється на рівні спекуляції ресурсами – людськими, природними,
промисловими, фінансовими тощо. У соціумі страх майбутнього визначається все
частішими громадянськими переворотами, локальними війнами, які ризикують
перетворитися у масштабну та глобальну війну, епідеміями, пандеміями, стихійними
лихами тощо. У свою чергу, спостерігаючи деструктивні тенденції людської
діяльності, релігія старається нав‘язати індивідууму своє бачення перспективного
«раю» чи «пекла», яке так чи інакше повинне рухатися в ногу з часом, а не
залишатися осторонь у своїй аскезі.
Наслідки футурофобії зараз більш ніж очевидні. Ми маємо можливість
спостерігати нездатність та небажання людей тверезо оцінювати реальні можливості
глобальних катастроф. Суспільство споживацтва прагне жити лише сьогоднішнім
днем, не задумуючись над майбутнім і тим, що воно смертне. Саме уникання думок
про смерть, на нашу думку, і є однією із ключових причин несприйняття футурології.
На цьому ґрунті виникає розчарування, пов‘язане із нездатністю футурології
повідомити щось дійсно важливе про майбутнє. Не варто забувати також і про те, що
передбачення носять не лише морально-філософський характер. У наш час
прогностикою займаються засоби масової інформації, соціологи, політики, і часто
задля залучення інвестицій чи електоральної підтримки створюються штучні
передбачливі перспективи, які, врешті-решт, не матимуть нічого спільного з
148

майбутніми реаліями, а й створюватимуть штучні суспільні кризи. Футурофобія
породжує глобальний конформізм, імітаційну поведінку замість реальних дій.
Таким чином ми бачимо, що футурофобія постає негативним фактором, який
виникає з тотальною індустріалізацією та неготовністю індивіда приймати
нестабільну реальність та ще більш загрозливе майбутнє. На нашу думку, вирішення
глобальної проблеми футурофобії лежить у сфері людських цінностей, скерованих на
порятунок біосфери, збереження та оздоровлення природного середовища для
теперішніх та прийдешніх поколінь, а також віднайдення способів для втілення
принципів гуманізму, альтруїзму, пацифізму та гармонійного розвитку.
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СТАВЛЕННЯ ЛЮДИНИ ДО СВОГО АКТУАЛЬНОГО ІСНУВАННЯ
Карпенко І.В. (м. Харків, Україна)
Найважливіша особливість почуттів і емоцій – їх здатність до узагальнення і
комунікації. Тому чуттєво-емоційний досвід людини набагато ширший, ніж досвід її
особистісних, індивідуальних переживань. Він формується також в результаті
чуттєво-емоційних співпереживань, які виникають в спілкуванні з іншими людьми.
Чуттєво-емоційні стани людини (перш за все радість і страждання) відносяться
до «довготривалих» почуттів і в смислі їх постійно-періодичного відтворення, і в
смислі їх певної часової тривалості в житті окремої людини, що дає їм можливість
обумовлювати деякі категоріальні схематизми її свідомості і мислення. На відміну
від безлічі короткотривалих і нетривалих чуттєво-емоційних хвилювань, що
виникають під впливом одиничних об‘єктів, ці стани виникають і узагальнюються
під впливом досить тривалого стану соціуму, в якому живуть і комунікують безліч
людей. Л. Баткін писав: Почуття радості і страждання як крайні точки чуттєвоемоційного світу окремої людини можна зкорелювати з настроєм цілих суспільств.
Можна уявити людину, щасливу, задоволену собою і своїм оточенням, упевнену
у минулому і майбутньому, яка вважає, що і в минулому вона поступала як треба, і в
майбутньому поступатиме так само. Життя для такої людини має повний і
закінчений смисл. Вона не відчуває потреби у пошуках смислу, а до тих, хто
присвячує цьому своє життя, вона ставиться, в кращому випадку, поблажливо і,
можливо, трішки зневажливо, заспокоюючи себе тим, що цю проблему взагалі
вирішити не можна. Хоча для себе вона її вже вирішила. Так себе можуть відчувати і
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так можуть поводитися не тільки окремі люди, але і цілі суспільства. До філософії в
цьому випадку демонструється ставлення як до маленької святкової словесної
прикраси буденного розміреного життя, що йде нормальним ходом і що майже
відповідає вимогам ідеальної оцінки. Звичайно, в такій суб‘єктивній грі самопочуття
і самооцінок, як мовиться, «можливі варіанти», але істотним є те, що в цій ситуації
смисл покладається в близькому, доступному, наявному або в тому, що ось-ось
готове одержати цю наявність. У цій ситуації не виникає особливої потреби і в
трансцендентному. І гра уяви тут є засобом розваги, а не засобом формування
програм життєдіяльності.
Але якщо уявити людину, яка переживає повне розчарування і крах всіх своїх
надій. Минуле виявилося непередбачуваним, майбутнє бачиться таким же,
сьогодення обступає безпросвітним мороком. У чому смисл і який він? Можливо, в
житті є щось, що невідомо? У цій ситуації, окрім повного падіння духу і відчаю, окрім
зриву в паніку і неадекватність, окрім відтворення звичних зразків поведінки,
можливий ще один вихід – людина повинна стати іншою, вона повинна змінитися і
поглянути на світ і на своє місце в ньому зовсім іншими очима. Так буває і з
окремими людьми, і з цілими епохами.
Бувають такі стани суспільства, коли в перегляді основ загальноприйнятого
світобачення і ціннісних підстав не тільки не відчувається прямої необхідності, але,
більш того, всяка спроба в цьому напрямі здається в очах більшості людей
непотрібним (і небезпечним) замахом на сталу стабільність і гармонію.
Але бувають і інші стани суспільства, коли корінні питання смислотворення
невблаганно встають перед свідомістю, а критичні переоцінки того, що вважалося
істинним стає насущною потребою вже не тільки окремих любителів філософських
роздумів, але для кожної мислячої людини. І причина такого масового пробудження
пошуків нової істини криється не стільки в логічних, скільки в психосоціокультурних
мотивах: вона полягає в різкій і загальній зміні людського самопочуття – і
індивідуального, і суспільного. М. Салтиков-Щедрін писав: «Олімпійська байдужість
до поточних (або, як мовиться, тимчасових) інтересів дійсності зрозуміла тільки тоді,
коли інтереси ці влаштовуються самі собою, йдуть своєю чергою, за раз і назавжди
заведеним порядком ... але коли дійсність втягує в себе людину посилено, коли
наступає свідомість, що без нашої особистої участі ніхто нашої справи не зробить, та і
саме собою воно ні під яким виглядом не влаштується, тоді необхідність усвідомити
себе громадянином» [7, с. 713].
Ставлення людини до свого актуального існування може бути двояким: або
збереження його в незмінності, або прагнення до зміни. Природно, що така
спрямованість дій людини не може не корелювати з відповідними установками її
свідомості, де пріоритетного значення набувають або погляди, що підкреслюють
непорушність, незмінність, стійкість, стабільність суспільного стану, або, навпаки,
його рухливість, мінливість, перехідність. У свою чергу, ці погляди можна
співвіднести з цілими суспільними станами (станами суспільства), які можна
визначити як стабільні або перехідні. Іншими словами, йдеться про позачасовий,
трансісторичний розвиток суспільства, який представлений періодичною зміною
станів стабільності і перехідності. Йдеться не про лінійно-прогресивний розвиток
суспільства, а про його циклічність, де стабільність і перехідність по черзі змінюють
одна одну.
Тема циклічності розвитку суспільства знайшла віддзеркалення в творчості
безлічі мислителів «від Платона до Пола Кеннеді і від Ібн Хальдуна до Монтеск‘є»
[3, с. 3-22]. На думку П. Сорокіна, суспільні науки ХIХ ст., зайняті пошуками
лінійних тенденцій, мало уваги приділяли рисам соціокультурних змін, що
повторюються. Але в ХХ ст. соціологія і всі суспільні науки знайшли вивчення
ритмів, циклів, темпів і періодичностей продуктивнішим, таким, що дає багатші і
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більш визначені результати, ніж пошуки одвічних історичних шляхів розвитку. При
цьому лінійна послідовність стадій, або фаз, соціокультурного процесу в часі теж
одержувала надійнішу основу завдяки вивченню ритму і послідовності фаз. Цілий
ряд ритмів були виявлені і проаналізовані в мистецтві, в філософії, в економічних
процесах, в політичних процесах, в культурних зразках, в житті – історії
функціонування широких соціокультурних систем і суперсистем. Докладний
розвиток цієї теми можна знайти в статті П. Сорокіна «Соціокультурна динаміка і
еволюціонізм» [див. : 8].
В‘ячеслав Іванов писав про чергування епох «органічних» і «критичних», де,
відповідно, переважають або інтеграція, соборність, або дроблення, диференціація,
індивідуалізація, і про те, що специфіка цих епох відображається і в мистецтві, і в
релігії, і у філософії («Не один Ніцше відчував себе ріднішим Геракліту, ніж
Платону») [157, с. 199–200].
За поділом культур на «холодні» і «гарячі», що здійснював К. Леві-Стросс,
також можна побачити виділення цих типів суспільних станів. А для східного
світогляду така періодизація є просто безперечною. Історія, як ціле, не може не
підпадати під дію закону зміни світових ситуацій, чергування інь-ян. Активні,
динамічні епохи змінялися епохами відносного спокою, утихомиреності. Китайська
класична «Книга перемін» також приводить свої аргументи на користь такої
періодичної зміни суспільних станів. Досить пригадати шістдесят третю і шістдесят
четверту гексаграми.
Посилання на окремих авторів і відповідні теорії можна було б продовжити, але
в цьому немає необхідності. Бо досить вимовити одне з цих понять («стабільне
суспільство» або «перехідне суспільство»), щоб в свідомості кожної людини
прийшли в рух ясно (чуттєво-емоційно) забарвлені зчеплення значень, вражень і
асоціацій і щоб вона зрозуміла, про що йде мова. Така періодизація розвитку
суспільства достатньо обґрунтована на інтенціональному рівні, а рефлексія тільки
приносить додаткову аргументацію. Політологи виділяють дві методологічні позиції
в дослідженні політичного життя суспільства: перша робить наголос на
інституційному аналізі і ставить на перше місце розгляд статичних структур і
інститутів влади, а також тієї системи відносин, в якій здійснюється нормована
діяльність суб‘єктів, і вона найбільш адекватна при вивченні стабільних соціальнополітичних систем; друга спирається на аналіз процесуальний, ставить на перше
місце вивчення динаміки політичних процесів, і вона найбільш адекватна при
дослідженні перехідного часу [5, с. 3].
Про те, яке значення для кожної людини має той стан суспільства, в якому вона
живе, свідчить те, що коли вона оповідає про своє власне життя, то його події вона
вписує, строго кажучи, не в хронологічний ряд, а в значущі для суспільства в цілому
історичні віхи: до або після революції, війни, перебудови, при Брежнєві або при
Горбачові і т. д. Причому опорними точками (точками відліку) служать, як правило,
події суспільного життя, що знаменують собою перехідні стани суспільства. «Коли б
не народжувалися люди, їх завжди вабило живе слово, і новий етап в житті людства
вони прив‘язували до якоїсь події, указуючи, що він мав місце не «до», а «після»» [6,
с. 573].
У мові повсякденності також знаходить вираз життя людини в стабільні або
перехідні епохи. І це відбувається як би механічно, неусвідомлено. Скажімо,
словосполучення «начебто» (російське «как бы»), що часто вживається останнім
часом, мабуть, свідчить про невизначеність, хиткість нашого світу, перехідність
нашого суспільного стану, тоді як домінування свого часу мовної конструкції «так би
мовити» виражало стабільність (або стагнацію) суспільства. Природно, це тільки
гіпотетичне припущення, яке потребує перевірки детальним дослідженням. Але
думається, що воно буде достатньо результативним. В усякому разі, це дослідження
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не може не виявити в мові повсякденності «точок інформації» про ці два типи стану
суспільства [див.: 4; 91]. Мова повсякденності відображає ставлення людей до таких
станів суспільства. Скажімо, в побажанні «щоб ти жив в епоху перемін» фіксується і
тип суспільства, і зв‘язок особистісного життя людини (її самопочуття) з цим типом
суспільства.
Мабуть, тип суспільства (стабільний або перехідний) визначається перш за все
функціонуючими в ньому ціннісними комплексами. Стійка система цінностей дає
стабільне суспільство, а її криза – перехідне. Функціонування цих ціннісних
комплексів як таких, що конституюють певний тип суспільства, пов‘язано з їх
загальнозначущістю. Всяка ж загальнозначуща цінність стає дійсно значущою для
індивіда тільки в його індивідуальному життєвому контексті. Те, що суспільство,
історичне людство визнає цінністю для людини, яка не причетна до неї своїм
життям, є для неї лише пустим звуком. М. Бахтін писав: «Але я єдиний повинен
стати в певне емоційно-вольове (виділено нами – І. К.) відношення до історичного
людства, я повинен затвердити його як дійсно цінне для мене, цим самим стане для
мене цінним і все, для нього цінне» [1, с. 117]. Н. Еліас відзначає: «Не буде
перебільшенням сказати, що для більшості людей людство як рамки відносин Миідентічності утворює білу пляму на географічній карті їх емоцій» [9, с. 282].
Таким чином, тип суспільства (стабільний або перехідний) ми визначаємо через
стійкий або кризовий характер системи цінностей (ціннісних комплексів)
суспільства, які в тому або іншому своєму стані упевняються кожною людиною
окремо. Так зване соціальне «ціле» не існує інакше, як у формі реальної
життєдіяльності індивідів. «Людське» (тобто найважливіше для індивідуального
життя) значення «цілого» уловлюється свідомістю на рівні самопочуття,
самопочуття індивіда, що знаходиться в конкретній біографічній ситуації.
Самопочуття людини – це складний комплекс почуттів і емоцій, які в цілому
утворюють «позитивну» або «негативну» оцінку індивідуальної ситуації в
соціальному цілому. Самопочуття є найпершим особистісним індикатором того, в
якому стані знаходиться саме «ціле» і в якому відношенні воно знаходиться до
індивіда, наскільки воно відповідає або не відповідає його інтересам, потребам,
прагненням і т. д. Іншими словами, свідомість повсякденності швидше (і точніше),
ніж наука (і філософія), відгукується на інтегральний сукупний стан справ в
суспільстві, вона дає перший цілісний образ життєвій ситуації, який потім
пронизуватиме всі її рефлексивні оцінки.
При цьому не слід зв‘язувати стабільний і перехідний стан суспільства тільки з
діями механізму традиції і його руйнування. Традиція як механізм забезпечення
стійкого і стабільного стану суспільства у міру ускладнення останнього (ускладнення
соціальних зв‘язків і опосередкувань) переживає тенденцію до обмеження масштабів
свого прояву. Все менша кількість сфер суспільної і особистої життєдіяльності
регулюється традицією. Але тим міцніше її позиції там, де вона зберігається. Адже
вона представляє трансісторичний зв‘язок поколінь суспільного суб‘єкта діяльності,
що змінюють одне одного.
Люди орієнтуються на пов‘язані один з одним стандарти реакцій і формалізми
дій, що витікають з об‘єктивної ситуації. Вони фіксують як однотипні завдання і
взаємозалежні потреби майбутньої діяльності всіх суспільних груп, так і способи дії,
поведінки і т. д., які відповідають цим завданням і потребам. І, перш за все, у сфері
повсякденності створюються ті або інші культурні «схеми», без включення в які
«особистий досвід залишається неоформленим свідомо і неприйнятним емоційно»
[2, с. 88].
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СТРАХ І НАДІЯ ЯК ЕТИЧНІ ЧИННИКИ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ
Карпенко К.І. (м. Харків, Україна)
Унаслідок загрози екологічної катастрофи основне питання нашого часу в
області етичної теорії – це питання про те, чи можна зрозуміти й обґрунтувати
природу як предмет етичної діяльності в умовах науково-технічної цивілізації, коли
неможливе повернення до примітивного способу буття людини в природі. Пошуки
відповіді на це питання йдуть шляхом екологізації й онтологізації етики, створення
«дружньої космосу етики», або «етики загальної системи», у якій людина й світ
знаходилися б у згоді один з одним. Підтвердженням тому є послідовна екологізація
сучасної практичної філософії у рамках як консерватизму (Х. Йонас, А. Гелен і ін.),
так і лібералізму (К.- О. Апель, Ю. Габермас, В. Гьосле, П. Ульріх та ін.).
Екологічна етика не є традиційною етикою активного самовдосконалення або
пасивного самозречення від вад повсякденності. На противагу цим,
розповсюдженим етичним системам, вона орієнтована на розвиток самосвідомості
як окремої людини, так і людства в цілому, сполучена із загальним благоговінням
перед життям. Вона не обтяжена провиною ані перед нинішнім, ані перед
прийдешнім поколіннями.
Для екологічної етики істотним є не зовнішнє мотивування людської діяльності,
а внутрішня причетність всіх і кожного до моральної самооцінки своєї діяльності,
морального обов‘язку стосовно життя. Цінність задоволення, яке задане ззовні або
нав‘язане, поступається місцем внутрішній волі, де знання й бажання, свідомість і
совість з‘єднуються воєдино, утворюючи певну цілісність і, визначаючи через неї
відношення людини до життя як такого у всіх його явних і схованих проявах. Однак
це не є проявом спонтанності, або якоїсь сваволі, що свідчить про суб‘єктивізм
ціннісно-нормативної регуляції людської діяльності.
Екологічна етика прагне до формування такого світосприйняття й
світовідчування, що відбивають готовність людини взяти на себе відповідальність не
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тільки за саму себе, але й за людську цивілізацію в цілому. Людина розглядається
нею не тільки в якості істоти, що пасивно споглядає, але й у якості страждаючої,
чуйної до будь-яких екологічно небезпечних ситуацій і небайдужої стосовно будьяких форм життя. Якщо в період промислової революції серед інших емоцій почуття
страху оцінювалося як негативне і розглядалося як слабкість боязкої людини, то
зараз воно повинне бути реабілітоване. Його культивація стає етичним обов‘язком
повернення «боргів природі». Людина, усвідомлюючи свою міць, повинна сьогодні
«учитися страху». Причому у своєрідній етиці застереження за страхом
закріплюється життєстверджуюча функція. М. Гайдеггер пише: «Страх розмикає
присутність… Він сплутує і змушує «утрачати голову». Страх водночас замикає те, що
загрожує буттю-в, даючи можливість бачити його, так, що присутність, коли страх
відступить, повинна знову себе знайти» [6, с. 141].
Онтологічних ознак набуває таке ставлення сучасної людини до природи, яке
надає майбутнім поколінням можливість знайти собі місце (присутність) у ній, коли
екологічний страх, породжуваний теперішньою ситуацією, відступить. Таким чином,
це може й повинен бути страх, що пробуджується заради надії на майбутнє, а не
паніка, не суєта. Страх у такому розумінні є позитивною характеристикою
теоретичного розуму.
«Екологічний страх» застерігає людину від нерозсудливості й абсурду
стосовно світу, що кормить нас. Німецький філософ В. Гьосле вважає, що
«відповідальність за хижацьке використання природи необхідно покласти на ту
специфічну перевагу людини, якою й є властива їй форма раціональності» [8,
с. 39]. Звичайно, без поширення форм раціональності, вперше визнаних наукою
Нового часу, не було б сучасної цивілізації, яка значно полегшила повсякденне
життя людей. Але, разом із тим, людина стає заручником тих сил, що розміщує
між собою і природою. Відчуження цих сил як від людини, так і від природи
призводить до пригнічення людської психіки, яка не встигає адаптуватися до
швидких змін технізованої епохи. Французький філософ М. Фуко стверджує, що
справжнє божевілля з‘являється лише в ХІХ столітті: «Божевілля перетворюється
у виворіт прогресу: цивілізація, збільшуючи кількість елементів, що
опосередковують взаємодію людини з природою, усякого разу надає людині
зайвого шансу зійти з розуму» [6, с. 372].
У терапії людського страху особливого значення набуває надія, яка в скрутних
екзистенційних умовах перетворюється у над-надію на можливість неможливого.
Розмірковуючи у цьому контексті, Поль Рікер зауважує: «На рубежах філософської
суворості, вимоги дотримуватись якої не видаються надмірними, поблизу
нефілософських джерел філософії, думка повинна, безперечно, задовольнятися
«боязкою» надією…» [5, с. 372]. У більш широкому плані на відміну від екологічного
страху така «боязка надія» трансформується у позитивне очікування прийдешнього
й можливого, як форма переживання часу і його суб‘єктивного очищення,
прилучення до вічного й підняття над хаосом, як шлях від хаосу до порядку.
Тема надії набуває всебічного аналізу у творчості Е. Блоха. Поняття «надія» у
нього отримує перевагу над поняттям страху, не лише в екзистенційноантропологічному, а й у нормативно-аксіологічному сенсі. Е. Блох пише: «Близьке
або Далеке – потрібно робити одне, не нехтуючи іншим. Робота у всій і при всій
багнюці дня хоче від нас, щоб Бажане нами могло бути нами ж і випробуване. У
цьому розумінні кінцева мета надії не повинна відсовуватися дуже далеко, інакше
вийде, що люди питатимуть: що мені до цього?» [1, с. 130]. Отже, потрібно розвивати
таку науку, яка уміла б не тільки аналізувати сьогочасні світові процеси, але й
піклувалася про створення шляхів у майбутнє.
Філософський значеннєвий контекст уявлень про надію може бути
сформульований у вигляді принципу гносеологічного оптимізму. На думку
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С.Б. Кримського, цей принцип «затверджує не-порожнечу майбутнього для людини,
усвідомлення її діяльності, свого роду догмат досяжності мети, посейбічності
людських ідеалів, здатність людини розглядати себе в дзеркалі вічності» [4, с. 27].
Упевненість у тому, що наші зусилля не безцільні, а цілі – принципово досяжні,
дозволяє раціоналізувати проективну діяльність з перетворення «сьогодні» на
«завтра», увійти до складу майбутнього на зрозумілих людському інтелектові
підставах.
Надія стає рятівним символом виживання в нашу непросту й драматичну епоху.
А.М. Єрмоленко зазначає, що «страх і надію слід тлумачити як феномени, які
належать до людського існування, а не до свідомості. Як ціннісно- і
нормоутворюючий чинник вони виникають внаслідок кризи класичного
раціоналізму і прагнень трансформації класичної філософії. І страх, і надія є
чинниками передування (антиципації), відтак вони є складовою темпоральної
структури людського буття та його ставлення до майбутнього» [2, с. 378-379].
Екологічний страх не є чистою фантазією. Він виникає, коли ми ідентифікуємо
себе з майбутнім. Його предметом стає буття людини як такої, її виживання в земних
природних умовах. Тому страх стає найважливішим елементом етики
відповідальності як етики застереження. Страх змушує переоцінити всі попередні
цінності. Саме тому найбільш авторитетний захисник етики відповідальності Ганс
Йонас вважає, що «передбаченню не-блага слід надавати більшої уваги, ніж
передбаченню блага» [3, с. 55]. Тобто сьогодні вже не обов‘язково бути жінкою, щоб
демонструвати «занепокоєння наперед», що протягом століть було головним
звинуваченням в бік недоліків жіночої логіки.
Про обов‘язок такого роду йдеться за умови відповідальності за майбутнє
людства. Цей обов‘язок свідчить про те, що ми відповідальні за тут буття
майбутнього людства – навіть незалежно ввід того, чекають від нас цього наші
нащадки чи ні, і лише в другу чергу маємо також обов‘язок щодо їхнього так –
буття. На противагу своєму вчителеві Гайдеггеру, Г. Йонас залишився вірним
Кантовій ідеї примату практичного розуму над теоретичним. Він наголошував, що
нова роль науки пов‘язана з необхідністю забезпечити знання про довгострокові
наслідки людської діяльності. У цьому полягає моральний обов‘язок науки й її
відповідальність.
Г. Йонас, наголошуючи на принципі не-взаємної відповідальності, вважає
непотрібним поняття взаємності в етиці майбутнього. Аналізуючи проблеми генної
технології, він підкреслював: «Коли люди з великим інтелектом говорять, що ми
повинні взяти у свої руки власну еволюцію й створити майбутніх людей за своєю
власною концепцією, на це я реагую негативно й намагаюся показати, що це в
етичному розумінні (тобто в метафізичному, а не в розумінні звичної громадянської
моралі) є безвідповідальним» [див.: 3, с. 389]. Саме у цьому й постає відмінність
онтологічної
аргументації
Г. Йонаса
та
трансцендентально-прагматичної
аргументації комунікативної теорії.
Страх реорганізує всю систему цінностей. Необхідно, щоб увага до негативних
прогнозів одержувала першість в порівнянні з позитивними. У сучасних умовах
глобального екологічного потрясіння етика страху спрямована на те, щоб виявити
можливості, що загрожують майбутньому, щоб могла укорінитися етична
відповідальність, з одного боку, перед прийдешніми поколіннями за природу, а, з
іншого боку, перед природою за її майбутнє, у якому і людині визначено своє місце.
Страх, таким чином, бере участь у творенні нових смислів існування. Це – страх
перед конкретною загрозою нашому існуванню в цьому світі. Він виникає як із нашої
свідомості, так і з нашого уявлення, оскільки у людства немає досвіду такої
катастрофи, але, у той же час – це страх, що виникає з реальної небезпеки, що
загрожує майбутньому.
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Людська психіка, як і соціальні традиції, специфічно реагує на екологічний
страх. З одного боку, вони надзвичайно інертні, важко змінюють свої стійкі
структури, з іншого боку, вони володіють рятівною, але водночас суперечливою,
властивістю достатньо швидкої адаптації навіть до дуже значних потрясінь.
Підтвердженням тому є трансформація екологічного страху, викликаного аварією на
Чорнобильській атомній електростанції. У перші роки після Чорнобиля в світі
переважали біль і співчуття до долі багатьох мільйонів українців та безповоротно
забруднених земель. Останніми роками ця природна стурбованість розчинилася у
хвилях нерозуміння й байдужості як в Україні, так і за її межами. Необхідні значні
матеріальні, інтелектуальні й моральні зусилля, щоб через екстраполяцію локальної
ситуації на глобальні масштаби актуалізувати стан екологічного страху як
спонукального мотиву діяльності у вирішенні екологічних задач.
Страх при цьому стає моральною інстанцією. Хто почуває страх, є, дійсно,
моральним, особливо, якщо це страх за іншого, за природу, за життя, і не тільки
«близьких», але й «далеких». Необхідно намагатися використовувати величезні
можливості самої природи, закони її розвитку, піднімати біологічну продуктивність
біосфери. Не скорення природи, не придушення її до рівня, коли суспільству
припадає брати її функції на свої плечі, а поміч їй, співробітництво з нею хоча б із
страху, пам‘ятаючи, що вона може помститися за бездумне, жорстоке відношення до
неї.
Мораль страху в екологічному смислі не суперечить моралі поваги, а
конкретизує її, робить її очевидною. Дійсно, в умовах ускладнення взаємодії
суспільства і природного середовища страх трансформує невідомість положення в
очевидність. Страх може мати функцію сигналу, він може бути визнаний як умова
розуміння складних екологічних проблем.
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ПРОБЛЕМА САМОТВОРЧОСТІ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНОМУ СВІТІ
Марія Кашуба (м. Львів, Україна)
Характеризуючи людину, філософи виділяють, зокрема, поняття «індивід»,
«індивідуальність», «особистість». Кожна людина є індивідом, проте не кожній
вдається
виділитися як індивідуальність, тим більше – як особистість.
Індивідуальність виокремлюється з маси індивідів по-різному – це може бути
фізична, духовна, творча, активна тощо індивідуальність, або індивідуальність як
особливий «шарм», тобто уміння себе «подати» в особливій аурі, представити в
особливому світлі. Особистість же передбачає насамперед готовність до пожертви,
соціальну активність, уміння відчути запити маси індивідів, повести їх за собою,
організувати на виконання певних соціальних проектів тощо. Такою активною
особистістю, як і індивідуальністю, людина може себе сотворити – потрібно лише
поставити собі таку мету і впевнено й цілеспрямовано її досягати у повсякденній
праці, тобто активно працювати над собою.
З філософської точки зору сотворити себе означає опритомніти, «прийти до
свідомості» і якнайдовше бути у цьому «притомному», живому стані, адже більшість
часу людина проживає автоматично, рефлексивно, інстинктивно. Вона переважно
«непритомна», діє механічно, наче робот, звідти й нудьга від одноманітності
існування. Лише зрідка людина випадає в інший вимір – коли стає особистістю, коли
глибоко вірує, кохає, творить. Це і є справжній людський режим буття, тут людина
сама в собі, в стихії свободи, хоча це рідко вдається пересічній людині.
Важливою умовою самотворчості людини як особистості є увага до свого
внутрішнього світу, навики самоаналізу, роздумів і спостережень стану своєї душі. У
таких роздумах людина відкриває таємничий світ власного «я» - самобутню
реальність, яка і є людиною в людині. Зрозуміло, що у нашому сучасному світі у
людини немає для цього ні навиків, ні достатнього часу – соціальні ритми, темп
життя і динаміка соціальних процесів не залишають місця для роздумів і для
самоаналізу.
Ще одна умова самотворчості – це здатність до «розумного» бачення, яке не є
звичайним чуттєвим сприйняттям чи інтелектуальним зусиллям (розумінням).
Персоналісти й представники філософської антропології пишуть про цю здатність
як про таке «доторкнення» до світу, де злиті воєдино відчуття, розум, емоції, тобто
про осягнення світу цілісністю людського єства, стан особливої відкритості до нього.
Складність такого «доторкнення» полягає в тому, що сучасна людина постійно
перебуває під «тиском» стереотипів, своєрідних штампів і матриць світосприйняття.
Власне «розумне» бачення означає позбавлення стереотипів, яскраве й незвичне
«оголення» відчуттів. Тоді людина здатна пережити певне духовне піднесення,
злиття зі світом, відчуття його «зсередини». Живе сприйняття світу стає мисленням
про світ, думкою, яку не можна вигадати, вона з‘являється у процесі старанного
«вдивляння», «входження», «вчування» у світ.
Для механічної пам‘яті сучасної людини усе тривіальне, неоригінальне, на все є
автоматична реакція. Людина техногенної цивілізації діє переважно автоматично, як
бездушна машина-робот. Потрібні певні зусилля, прагнення й розуміння, щоб
змінити ставлення до всього відомого, осмислити теперішнє, проаналізувати те, що
пропонують ЗМІ, інші канали інформації, пропагандисти певних цінностей чи
ідеалів.
Зважаючи на складність визначення поняття особистості, а також шляхів і
засобів її формування, варто зосередитись на цій проблемі глибше. Отже, звідки
починається особистість? Філософи наголошують, що вивчення проблеми
особистості треба починати з поняття «індивід». Дослівно воно означає неподільну
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частину певного цілого, у даному випадку суспільства, соціуму. Цей «соціальний
атом» є окремою людиною, і розглядають його не тільки як окремого представника
людського роду, а й як члена певної соціальної групи. Ця найпростіша й абстрактна
характеристика людини засвідчує лише її відокремленість від інших індивідів
(насамперед тілесну). Але це не суттєва характеристика, бо вона притаманна всім
об‘єктам Всесвіту.
Набагато змістовнішою є характеристика людини як індивідуальності, що
підкреслює її унікальність і неповторність у всій повноті особистісних якостей і
властивостей. Індивідуальність виділяє людину із маси індивідів – «сірої маси»,
ґрунтується на усвідомленні індивідом відмінності між собою і спільнотою (в
первісну епоху), а також на осягненні ним своїх прав і обов‘язків, своєї унікальності
та можливостей вибору власної долі (у наш час). Таке трактування індивідуальності
наближує її до поняття особистості, хоча властивості особистості не зводяться до її
індивідуальних особливостей. Особистість тим значущіша, чим більше в її
індивідуальному образі представлено всезагальних, загальнолюдських рис і
характеристик. Індивідуальні риси особистості – це характеристика її одиничності й
своєрідності, яка виводить поза межі цієї одиничності. В індивідуальності переважає
егоїстичне бажання виділитися з маси, а в особистості – бажання альтруїстичне,
вселюдські риси характеру, прагнення прислужитися людству і Всесвіту.
Формуванню особистості сприяють багато факторів. Уже досить розвинута
пренатальна психологія переконує, що численні передумови особистісного розвитку
закладаються ще у внутріутробному періоді, що потребує відповідного осмислення в
рамках певного світогляду. Можна по-різному ставитись до багатьох досліджень на
цю тему, але безперечним є одне: умови й обставини виховання дитини, вік, стать,
професія, коло спілкування, епоха – все в сукупності формує особистість. Варта уваги
й така глибока думка: людину робить особистістю передусім турбота про іншу
людину.
Важливим елементом формування особистості є відчуття свободи, що
передбачає не тільки можливості вільного вибору існування людини, а й
відповідальності за цей вибір. Американський теолог середини ХХ ст. Рейнольд
Нібур, осмислюючи проблему свободи й відповідальності людини, писав: «У нашому
історичному сьогоденні ми приймаємо індивідуальні рішення вільно і з вірою, однак
ми не приймаємо їх незалежно і без участі розуму… Навіть для того, щоб жити,
потрібна наша згода, ми залишаємося людьми тільки за умов безперервного
вибору… Однак скрізь є вибір, який передує нашому власному, і ми живемо залежно
від нього, приймаючи власні малі рішення між тим, що є благом для життя, розуму і
суспільства» [2, с. 205] .
Філософи й теологи усіх часів замислювались над тим, наскільки людина
детермінована у власних вчинках, чи наділена вона певною міркою свободи, чим
зумовлене та в чому виявляється її прагнення до цієї свободи. У техногенній
цивілізації проблема свободи людини стала ще більше актуальною, адже у
реальному житті людина щоразу опиняється перед проблемою вибору,
усвідомлюючи, що цей вибір вона повинна робити, перебуваючи в обставинах,
якими не може керувати, та в межах, поза які не може вийти. Моральна оцінка
такого вибору не в останню чергу залежить від пізнання людиною власної сутності, а
отже і міри відповідальності за вчинене.
Нині чи не найбільшою проблемою, зокрема в Україні, є те, як дати людині
можливість відчути, що вона може бути не тільки індивідом, чи індивідуальністю, а й
особистістю, вона може себе творити і вдосконалювати. Це означає насамперед
зрозуміти, що свобода вибору, так звана внутрішня свобода потрібна людині більше,
ніж свобода зовнішня. Внутрішня свобода – це вияв гідності особистості. Розуміння
цього в нашій історії продемонструвало і козацтво, і воїни УПА, які сприймали
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нерівну боротьбу в складних умовах свого часу як маніфестацію своєї людської
гідності й власної внутрішньої свободи. Таке розуміння внутрішньої свободи як
людської гідності надзвичайно актуальне нині, його треба виховувати в кожній
людині і загалом у нашому суспільстві.
Почуття людської гідності в українців століттями неволі намагалися витравити
окупанти, придушуючи будь-який спротив владі, забороняючи мову й власну
історію, нівелюючи почуття особистості. Репресивна машина століттями робила все
можливе, щоб у людини не залишилось нічого людського, її перетворювали на
«гвинтика», робота, що керується тваринними інстинктами виживання.
На жаль, патерналізм чи імперське мислення, коли вважалося, що людина
повинна у всьому
покладатися на волю держави чи володаря, століттями
нівелювали розуміння людської гідності як основи особистості, утвердження
внутрішньої свободи самотворчості особистості, яке нині так різко розмежовує Схід і
Захід України. Наприклад, коли в Івано-Франківську відкрили філіал фірми «Норд»,
то місцеві робітники відмовлялися працювати тут, шукаючи заробітків у сусідній
Польщі, де рубали дрова господарям за 100 доларів у день. Власникам фірми
доводилось возити робітників із Донецька, оскільки ті «у жахливих умовах
працюють за 200-300 доларів на місяць». Тоді народний депутат і один із власників
фірми «Норд» не міг зрозуміти, що в місцевої людини (як він висловився у статті «вуйка») є людська гідність, що цей робітник передусім почуває себе особистістю, і
це почуття не дозволяє йому в нелюдських умовах працювати за копійки, бути рабом
за мізерну платню, як це було в часи соціалістичного виробництва у Радянському
Союзі [1]. У колгоспах же, як відомо, часто забували і про мізерну платню. Населення
Сходу України, яке на тридцять років раніше від Заходу потрапило у соціалістичний
«рай», досі не може в своїй масі позбутися патерналізму, довіряючи будь-яким
шахраям від влади – гіркіним, стрєлковим, захарченкам, плотницьким, або
ахметовим.
Можна припустити, що нині багато хто з «сепаратистів» починають
розмірковувати над своєю долею рабів, яких буквально «заганяли» в копанки, чи
шахти добувати вугілля для збагачення олігархів, отримуючи за свою рабську працю
копійки без будь-яких соціальних гарантій. Принижує людину і так звана «зарплата
в конвертах», що означає тіньові схеми заробітків і ухиляння від сплати податків у
державну казну.
Прикро, що донині влада все ще знаходить багато слухняних «роботів», які не
відчувають відповідальності перед суспільством за свої дії, не мають внутрішньої
свободи протистояти обставинам, бо їм треба годувати сім‘ї. Дії влади підтримують,
як правило, працівники бюджетної сфери, змушені обставинами – їм найлегше
пригрозити звільненням з роботи. Такі дії влади вселяють страх втратити джерело
існування, бо людина не вільна у своєму виборі – вона цілком залежить від держави.
Доки у нас переважатиме така ментальність, у нас не сформується громадянське
суспільство, бо воно може бути створене лише особистостями – вільними людьми,
які відчувають свою захищену державними законами свободу проявляти ініціативу і
відповідати за неї, доти ми не станемо народом, який, як відомо, складається з
особистостей.
Отже, сутність та існування людини як особистості, що полягають у
можливостях особистості мислити й діяти відповідно до своїх уявлень і бажань, а не
внаслідок внутрішнього чи зовнішнього примусу, характеризує категорія свободи.
Це одна з філософських категорій, яка сформувалася внаслідок еволюції – від
негативного (свобода «від») до позитивного (свобода «для») трактування. Філософія
свободи людини була предметом роздумів Канта й Гегеля, Шопенгауера й Ніцше,
Сартра і Ясперса, Бердяєва й Соловйова, Сковороди й Франка. Свободу розглядали у
зіставленні з необхідністю («пізнана необхідність»), зі сваволею й анархією, з
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рівністю й справедливістю. Розуміння цього поняття охоплює широкий простір – від
повного заперечення можливості вільного вибору (концепції біхевіоризму) до
обґрунтування «втечі від свободи» (Е.Фромм) в умовах сучасного цивілізованого
суспільства. В Україні в період козаччини, поняття свободи трактувалося як «воля»,
«вольниця». З одного боку, «вольниця» не означала свободу особистості, а навпаки,
заміняла її авторитетом групи (Запорізької Січі), що до певної міри означало
несвободу. З другого боку, у «вольниці» є своє бажання і повеління природи,
широкого степу, далечини. Без сумніву, поняття свободи особистості пов‘язане з
християнською культурою, де воно виражає ідею рівності людей перед Богом і
можливості для людини вільного вибору шляху до Бога.
Важливо, що суттєвою характеристикою свободи людини є її внутрішня
визначеність. Людина не сприйме будь-яке суспільне утворення, якщо воно не
враховує потреби людини бути особистістю і мати свободу для її реалізації.
У філософії виділяють кілька моделей взаємовідносин особистості й суспільства
щодо розуміння свободи та її атрибутів. Перша модель - це відносини боротьби за
свободу, коли людина вступає у відкритий і часто непримиренний конфлікт із
суспільством, добиваючись своєї мети будь-якою ціною. Історія свідчить, що це
тяжкий і небезпечний шлях, який загрожує тим, що людина може втратити людські
якості та якості особистості, і в цій боротьбі за свободу потрапити у ще гірше рабство,
як це було у випадку боротьби пролетаріату в Російській імперії.
Друга модель – це втеча від світу, коли людина не може відчути свободу в
суспільстві і втікає у монастир, у секти, або замикається в собі, йде у «внутрішню
еміграцію», щоби там знайти спосіб вільної самореалізації. Нині це, як не дивно,
досить розповсюджений спосіб протесту проти суспільства, багато людей не бажають
дотримуватися норм і правил поведінки, втікають не тільки в монастирі, а й у різні
секти й общини, керовані авторитарними провідниками, які прагнуть нав‘язати
людині свою волю, що цілком нівелює особистість (Біле Братство, секта Догнала
тощо).
Третя модель також досить поширена – більшість людей адаптується до світу,
багато в чому жертвуючи своїм прагненням відчути свободу, добровільно
підкоряючись обставинам з метою відшукати новий рівень свободи в модифікованій
формі, щоб почуватися відносно комфортно в цих умовах.
Можливий, звичайно, варіант свідомого співпадіння інтересів особистості,
суспільства й держави у відчутті свободи, що виражене у країнах з розвинутими
формами демократії. Якщо колись свобода особистості сприймалася в основному як
відсутність насильства з боку держави, то вже в середині ХХ ст. стало очевидним, що
поняття свободи повинне бути доповнене ідеєю регуляції діяльності людей. Однак,
держава повинна робити це не методами насильства й примусу, а за допомогою
економічного механізму й строгого дотримання прав людини. Чим більше в
суспільстві буде особистостей, які шанують свою людську гідність, тим важче ними
керувати через насильство і примус, тоді влада повинна вдаватися до переконливих
аргументів, намагатися почути кожного і прислухатися до його потреб. Такий шлях
видається єдино правильним у цивілізованому світі.
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ПРОБЛЕМА МОРАЛЬНОГО ВИБОРУ В МЕДИЦИНІ В УМОВАХ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИВНО-КОМУНІКАТИВНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
Віктор Маринюк, Ірина Павлюк (м. Львів, Україна)
Драматизм сучасної епохи, епохи глобалізації і антропо-екологічної кризи
полягає в тому, що ми живемо в час гігантської біфуркації, тобто крайньої
нестабільності,
динамічності
і
непедбачуваності
історичного
поступу.
Багатоваріантність ходу подій, соціальна нестабільність, хаосономність висуває
потребу нової посткласичної методології людського пізнання і практики. Тільки з
утвердженням посткласичної раціональності, зокрема синергетики, яка дозволила
розглянути природу людини в єдності її раціональних та ірраціональних чинників,
ми почали розглядати антропологічну катастрофу як катастрофу самої людини,
глибинні причини якої, виявляється, необхідно шукати в ній самій, амбвівалентності
її природи. Загострення руйнівного характеру амбівалентності людської природи в
ХХ-ХХІ ст. стало проявлятись в руйнуванні її внутрішніх задатків, архетипової
природи людської моральності.
Останнім часом найдраматичніші наукові відкриття стосуються саме феномену
гальванізації ірраціонально-тіньових сторін людської природи. Наочним прикладом
того стало пробудження в ХХ ст. ірраціонально-демонічного начала в людині,
зокрема астральних хвороб цілих спільнот в формі комуно-більшовизму, нацизму,
імперського тоталітаризму, в їх тотальному контролі над волею і розумом народів,
попранням моральних абсолютів, як оберегів людяності, хвилеподібні вибухи
людської агресивності. Девіантна поведінка в формі війн, тероризму, ксенофобії
спонукає до пошуку нестандартних підходів відносно забезпечення преображення
соціатальної психіки людства, на основі духовних психопрактик, новітніх методів
соціальної терапії, релігійного катарсису.
Сучасний моральний стан людства вимагає спрямування фундаментальних
антропологічних досліджень на пошук нової морально-етичної парадигми, щоб
запропонувати культурі ефективні засоби подолання біологічної обмеженості,
незавершеності людини, культивування нової логіки, моральних вчинків в напрямку
подолання її амбівалентності, дихотомічності світоставлення. В цьому контексті ряд
дослідників А. Маслоу, Б. Кримський, Є. Войцехович, Є. Налімов пропонують стати
на шлях відмови абсолютизації від двозначної арістотелівської логіки, побудованої
за дихотомічним принципом «істина-хиба», пропонуючи культивувати м‘які,
однозначні діалогічні форми мислення, щоб поступово наблизитись до
стародавнього (в східних культурах залишки такого мислення присутні),
однозначного мислення. Бо саме двозначне мислення породили не тільки
формальну арістотелівську логіку, але і технічний шлях західної цивілізації, який
привів до багатьох її досягнень, але одночасно зупинив духовний розвиток людства.
Традиційна формальна логіка не здатна мислити парадоксами, згладжувати
суперечності, емпатично-толерантно входити в світ іншої людини. Адже на шляху
мякої, однозначної логіки виникає і культивується синергійна, фрактальна логіка
нової моралі, складовими якої є діалогічна логіка, паранесуперечлива логіка,
трансформаційна логіка, інтуїтивна логіка. На їх основі відкривається можливість
поступового подолання амбівалентності, духовної дисгармонійності світу людини.
Як образно висловився в цьому плані Ф. Достоєвський в «Братах Карамазових»:
«Широка людина, я би звузив». Це тим більш необхідно, що амбівалентність
людської природи має свій прояв не тільки на індивідуально-родовому, але й
популяційному рівні, про що свідчать вітчизняний і зарубіжні фундаментальні
дослідження в цьому плані. Вони засвідчують, що в людському соціумі глибинно
161

співіснують різні типи людей і кожний із них володіє провідною еволюційнозаданою програмою, починаючи від експанціоніського авторитарного хижацтва до
інвайронментального соборного світовідношення. Саме перехід до фрактальної
синергійної логіки моральних вчинків дозволяє здійснити акцент на підтримку
еволюційно-заданих програм політкультурних, політкоректних типів людей.
Ставши на шлях духовного і психотілесного преображення інвайронментальна
людина здатна протеставити чисто інструментально-прагматичному розуму, розуму
в людиномірному вимірі, тобто екзистенціальний дух, як морально-рефлексивну
мудрість. З позиції нелінійного розуміння етичної рефлексії моральні підвалини
класичного гуманізму засновані на загальноприйнятих стандартах поведінки
втратили свою безпосередню дію. Цінності, зокрема прості норми моралі, втратили
вертикальний вимір, етичні норми стали корпоративними. Якщо раніше, зокрема
для лікаря керівництво десятьма заповідями було достатньою умовою у визначенні
моральної поведінки, то нині виникли більш складні форми моральної рефлексії.
Вона поряд з класичними десятьма заповідями, як загальними імперативами
поведінки, змушена враховувати зміни конкретних обставин, що в умовах
глобалізації,
інформаційно-комунікативної
революції
стали
надзвичайно
мінливими, ймовірносними.
Це стосується обставин, що викликані суперечностями простих норм моралі на
перехресті культур, морально-етичних кодексів. Більше того, найдетальніші етичні
кодекси не здатні описати всі можливі колізії нашого мінливого, а під час і
катастрофічного буття. Виходячи з вищеобгрунтованої тези про нелінійний характер
морально-етичного вибору в сучасну епоху нове бачення етичної рефлексії повинно
ґрунтуватись не на «алгоритмізовані», а на інтуїтивний ймовірносній логіці
морального вчинку. А звідси вища школа повинна формувати спеціалістів, які здатні
самостійно «вибирати мораль», тому що прес обставин в сучасному житті є таким,
що виключає прямолінійне застосування готових моральних парадигм та
імперативів.
Моральність сучасного лікаря, пілота, воїна народжується в момент
невизначеності, спонтанного вибору, стратегії поведінки під особисту
відповідальність, а не через накладення готової парадигми. В цьому і полягає
онтологічна сутність нового гуманізму, коли людині один на один потрібно
вирішувати заново що таке добро і зло. Саме інтуїція, спонтанність за цих обставин
може стати арбітром в розпізнаванні що таке добро і зло, долаючи їх дихотомію,
шукаючи третю правду.
Зокрема, як твердять відомі спеціалісти в сфері етики, футурології Потер В.Г.,
Тофлер Б., Бек У. біоетика, наноетика ХХІ ст. повинна бути футурологією –
пересторогою. Вона народжується із тривоги, критичної стурбованості у зв‘язку з
ризикованим розвитком цивілізації. Суспільство постмодернізму – це суспільство
ризику, тому моральна рефлексія в медицині – це логіка ризику, логіка його
вирішення як то кажуть на грані фолу, в точці біфуркації.
Сучасна людина, і молодь, зокрема, залишається на одинці із ситуацією, що
постійно змінюється і її вибір виступає не як моральний маневр, а як етап ризику,
катастрофи, а звідси не завжди можливо розглядати людину як мету, оскільки вона
завжди не завершена, а то і часто просто деструктивна. І дійсно в епоху двійних
моральних стандартів, тероризму, крайньої невизначеності, індивід роздвоюється
ставлячись до однієї людини як до мети, а до інших як до засобу. В цьому контексті
команда на знищення «Боїнга» з пасажирами один із яких готує скинути портативну
атомну бомбу на мегаполіс виступає саме таким трагічним компромісом заради
вибору меншого зла. Постає питання якою має бути модель поведінки в умовах
суспільства ризику, в епоху панепідемій, спалаху біогенних захворювань,
біотероризму, гібридних війн. Очевидно, що світоглядною основою такої моделі
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повинен бути універсальний гуманізм, як творче спонтанне самоствердження
людиною закладених в її природі вищих смислів, забезпечення свого
самозбереження у ворожому світі, усвідомлення власної причетності до вирішення
локальних і глобальних проблем. Як слушно радить Е. Франкл, у часи коли десять
Господніх заповідей, здається втратили свою силу, людина в своєму виборі повинна
спиратись на 10 тис. заповідей, що містять 10 тис. ситуацій, з якими він стикається в
своїй практиці.
За екстремальних ризикованих умов¸ коли пряме слідування готовим нормам
моралі буває неможливим, єдиним мірилом морального вибору спеціаліста стає його
совість, професійна інтуїція. Саме совість і орієнтована нею воля підказує нам в даній
ситуації варіант дії серед яких ми вибираєм морально-допустимий. Саме вона
повинна підказати лікареві чи дитині Свідка Єгови навіть під загрозую подання до
суду, чи робити їй щеплення від кору ігноруючи вказівку на тотальну вакцинізацію?
Значення внутрішнього контролю совісті особливо зростає за умов наростаючої
технократизатизації, віртуалізації стилю життя, коли спілкування стає все більш
анонімним. Подолання негативної ролі надмірної конвенціалізації в прийнятті
доленосних рішень, зростання ролі особистої відповідальності спеціалістів того чи
іншого рангу вимагає деколективізації совісті, яка часто густо виступає як
культивування безвідповідальності. Але деколективізація совісті індивіда можлива
лише на основі надійної правової бази, яка повинна гармонійно узгодити права
особистості з правами колективу. Без гарантій правової, економічної, моральнопсихологічної а зраз і інформаційної захищеності особистості утвердження
справжніх гуманістичних відносин в сфері професійної діяльності є
проблематичним.

ВАЛЕР’ЯН ПІДМОГИЛЬНИЙ: ДО ПИТАННЯ ПРО СВОБОДУ ВИБОРУ
Ірина Парамбуль (м. Львів, Україна)
Ми живемо в час, коли кожне прогресивне суспільство прагне до безперервного
утвердження демократичних цінностей, поваги до меншин, до кожної окремої
особистості та прийняття інакшості. Для західного світу однією з найважливіших
цінностей є свобода людини, свобода самовираження. У літературних творах
Валер‘яна Підмогильного бачимо утвердження різних позицій та існування цієї
інакшості. Ми можемо спостерігати присутність різноманіття поглядів щодо
ключових проблем людського існування. Це робить його творчість особливо
актуальною в наш час. Він піднімає безліч етичних питань, однак уникає оціночних
суджень. В. Підмогильний відмовляється судити власних персонажів і намагається
показати в цілісності буття людини, всі її світлі і темні сторони, тим самим
відображаючи суперечливу сутність будь-якої особистості. Валер‘ян Підмогильний
на сторінках своїх творів висловлює часом кардинально протилежні позиції щодо
вічних проблем, які тривожать людину, не роблячи підсумку щодо того, яка з цих
позицій є істинною. Таким чином, можна стверджувати, що для Підмогильного
однією з головних цінностей є свобода вибору. Він не говорить про це прямо, однак
сама відсутність догматизму і абсолютизації певної моделі існування та висновків
автора щодо правильності чи неправильності будь-якої поведінки чи способу життя
свідчить про це. Відтак, варто проаналізувати ті проблеми у творчості Валер‘яна
Підмогильного, в осмисленні яких вбачається прагнення до пошуку різних варіантів
їх трактування.
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Віра в Бога. В. Підмогильний не береться стверджувати або ж заперечувати
існування Бога у своїх творах. Ось яким є завершення оповідання В. Підмогильного
«В епідемічному бараці»: «Раптом
з села залунали великодні дзвони. Але
воскреслий Бог не прийшов у барак, і сестра Ганнуся стояла перед ним, як самотній
дозорець на варті страждання» [1, с. 113]. У повісті «Остап Шаптала» знаходимо
схожі слова, коли головний герой відвідував свою сестру, якій судилося померти:
«Тут непомітним був Бог, що воскрес» [3, с. 254]. Як видно, у Підмогильного
присутнє певне розчарування у вищій силі, однак в ньому не вчувається
категоричного заперечення існування Бога, а лише намагання осмислити, якою є ця
вища сила. Йдеться про пошук істини, а не її висловлення. У цих реченнях швидше
присутній відголос ніцшеанського твердження про смерть Бога, яке аж ніяк не
означає атеїзму, однак прагнення до переосмислення релігійної віри.
Вибір між почуттями та розумом.
У романі «Невеличка драма»
протиставлено романтичний та прагматичний світогляд в особах Марти Висоцької
та Юрія Славенка. Марта втілює в собі сліпе слідування чуттєвим поривам та
романтичним переживанням. Ця дівчина мріє про справжнє кохання, а все її життя
підпорядковане пошуку високих почуттів. Юрій – раціоналіст, заглиблений лише у
науку. Для нього будь-які людські переживання, такі як приязнь, любов чи дружба
не мають жодного значення. Славенко може вразити читача своєю бездушністю, але
навіть в цьому випадку автор не описує його як негативного персонажа, адже Юрій є
собою, раціоналізм став його сутністю, проявом свободи. В. Підмогильний вкотре не
стає на бік жодної зі сторін. Він показує нам дві крайні світоглядні позиції і не дає
відповідь на те, яка саме установка може привести людину до щастя.
Кохання. В. Підмогильний також описує на сторінках роману «Невеличка
драма» два протилежні підходи щодо розуміння сутності любові між чоловіком і
жінкою. Перший підхід полягає у трактуванні цього почуття як просто красиво
оформленого втілення людиною тваринних інстинктів: «Продовжувати свій рід – що
може бути тривіальнішого? Що може бути нуднішого, як у загалі інших тварин
виконувати цю примітивну й неминучу функцію? Але людині випало знайти тут
прекрасну здовжену тропу, замінити просту лінію на чарівний і витончений зигзаг.
Та коли людськість жадобою живлення створила чудові візерунки міст, коли під
бичем голоду здобула повітря, заглибилась у безконечність світів, оповила природу
машиновими помацками, то що дивного в тому, що й другий голод свій вона зуміла
майстерно оформити?» [2, с. 118-119] Одразу після цього висловлювання він
викладає зовсім іншу позицію, в якій навпаки описує кохання як щось таємниче і
непізнаване, і саме тому по-справжньому цінне: «На широкій поверхні життя
кохання непомітне й нікому, крім закоханих, нецікаве. […] Бо істота кохання – в його
інтимності, в замкненості його радісного пориву, у тьмяній окремішності його, у
сміливому поділі світу на двох і решту. Найпоширеніше з людських почуттів, воно
про кожного зберігає свою химерну таємницю, і кожному дає щасливе право
розгортати себе спочатку, як ніби для нього тільки й постало воно вперше на землі»
[2, с. 119]. Важко оприділити, яку точку зору підтримує сам автор, висловлючи поряд
такі різні позиції, але тим самим він дає читачеві самому обрати правильне
твердження.
Тут наведено лише кілька прикладів, в яких видно прагнення автора до
прийняття різних життєвих позицій, однак цей перелік неостаточний. У висновку
варто сказати, що В. Підмогильний у своїй творчості не обґрунтовував на
теоретичному рівні право людини на вибір та на повагу, незалежно від того, що саме
вона обрала (звісно, коли не йдеться про посягання на свободу іншої людини), але
утверджував їх через наявність плюралізму думок у власних творіннях. Він без
моралізаторства відстоює право людини залишатися такою, яка вона є –
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прагматиком чи романтиком, бути у пошуку істини або ж ставати на захист власної
істини, мати власне розуміння любові і Бога.
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Тетяна Продан (м. Львів, Україна)
ІДЕЯ ЛЮДСЬКОЇ ГІДНОСТІ ЯК УНІВЕРСАЛЬНА ПІДСТАВА
МОРАЛЬНОГО ДИСКУРСУ
Сучасна ідея людської гідності осмислюється як універсальна, егалітарна та
невідчужувана від людської особи. Коли звертаються до ідеї гідності, мають на увазі
щось особливе, що притаманне виключно людині, незалежно від статі, раси, віку,
релігійних переконань та інших диференціюючих ознак, й тільки тому, що вона
людина. Тобто, ідея гідності формується на засновку певної особливості людської
природи, котра з одного боку об‘єднує людей в один людський рід, а з іншого,
протиставляє людський рід іншим живим істотам та природі в цілому. Це щось – є
суттю людської гідності, що уможливлює особливість людського буття. Ідея людської
гідності з позиції морально-етичної сфери може розглядатись як ціннісний досвід
особистого переживання так і спільного проживання з іншим, останнє передбачає
взаємне визнанням досвіду кожного. А співпереживання дозволяє припустити
існування вищої досконалої цінності, що як взірець, хоча й, далекий, але такий, до
якого треба прагнути. Так, ідея людської гідності концептуалізує досвід визнання, а
принцип людської гідності втілює це визнання – що цей досвід можливий в стосунку
до усіх людей [5; c. 60]. Звідси, намагання людини здійснити спробу універсалізації
власного досвіду, іншими словами, піднести індивідуальний досвід до
універсального рівня значущості.
Називаючи одні й ті самі цінності, кожна людина закладає свій зміст в однакові
назви. Рівні можливості, не такі вже й рівні, якщо люди відмінні за своїми
фізичними та розумовими здібностями, надто коли відмінність у світоглядах
накладає певний відбиток на життєвий уклад, спосіб заробляння, відтак соціальні
зв‘язки та пріоритет в системі цінностей. Влучним видається цитата А. Макінтайра:
«Наша плюралістична культура не має жодного методу зважування, жодного
раціонального критерію, на основі яких можна було б розв‘язати суперечки між
вимогами, що спираються на законну правомочність, і вимогами, що беруть до уваги
потреби» [2; с. 333]. Подібний дисбаланс є причиною цивілізаційних змін: соціальна
держава добробуту чи ліберальна держава можливостей? Якщо взяти до уваги, що
подібна дилема розгортається в контексті гетерогенного суспільства, питання
набуває критичної гостроти. Моральний універсалізм втрачає будь яке підґрунтя на
тлі морального плюралізму, коли кожна людина розглядається як моральний суб‘єкт
та джерело морального авторитету. Замість одного авторитету маємо ситуацію
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поліфонії суб‘єктивних моральних авторитетів. За яким принципом надати перевагу
тому чи іншому моральному вибору, коли відсутнє єдине джерело – єдиний критерій
морального обґрунтування? Що є тим «центром що тримає» та застерігає людину
від небезпеки втратити людяність у власних очах? Можливо, гідність – є тим
центром, що тримає?
Усвідомлення власної гідності застерігає від втрати людського обличчя, втрати
людяного ставлення до Іншого. Гідність як внутрішній стержень особистості
стосується підвищених моральних вимог до самого себе. Кожна людина є унікальна
та неповторна за своєю природою та творчим потенціалом. У цьому відношенні
почуття особистої гідності пов‘язане із моральністю – власними уявленнями про
благо, оціночними судженнями у площині добро / зло. Згадаймо І. Канта, людина як
суб‘єкт морально практичного розуму є ціллю сама по собі, є законодавцем
цінностей, вона сама є безумовною цінністю, отже володіє гідністю. Моральний
вимір гідності як форми моральної самосвідомості – це осередок внутрішньої
свободи людини, її творчий потенціал та право на критичне сприйняття дійсності.
Саме гідність у її моральному вимірі є тою сутнісною або конститутивною ознакою
людського буття. У стосунках це проявляється як повага до іншої людини.
Невідповідність поведінки, принижує не стільки особу над якою вчинено
непристойне ставлення, скільки того, хто дозволив собі непристойну поведінку,
відтак принизив та заперечив те людське, що є в собі самому. Почуття людської
гідності звернено всередину самої людини як вимога до себе бути людиною. У
прийнятті рішення щодо власної поведінки, діяти так, аби не принизити себе, коли
дозволяєш собі непристойне ставлення до іншої людини. Розуміння гідності у
такому контексті, змушує людину поводитись гідно навіть тоді, коли вона
знаходиться на одинці, не в полі зору інших. Почуття власної гідності як свідоме
почуття, може не потребувати загального визнання. Йдеться про внутрішнє духовне
покликання як цілісну єдність духовних прагнень та матеріальних потреб, яке може
суперечити загальноприйнятним нормам, які втілені у суспільній моралі та праві й
практикуються у реальній дійсності. Особливо це стосується стану військових
конфліктів, коли найгостріше відчувається розходження того як «повинно бути» із
тим як «є». Тобто людині важливо зберегти гідність у власних очах навіть йдучи у
розріз із суспільною думкою та законом, якщо вони не відповідають її ціннісним
орієнтирам.
Гідність як здатність до морального ціннісного досвіду – поза будь яким
контекстом, це – те, що становить підставу універсальності. Узгодження
індивідуального та загального відбувається на підставі раціональної здатності
моральної особи піднести індивідуальний досвід до універсальної значущості, таким
чином здійснюється об‘єктивізація суб‘єктивних моральних правил. У
категоричному імперативі Канта: «чини так, щоб максима твоєї волі повсякчас
могла заразом правити за принцип загального законодавства», моральний
універсалізм постає в якості принципу, який ґрунтується на автономії волі людини та
на раціональних засадах практичного розуму. Однак кантівський універсалізм
звернений до індивідуального морального досвіду. В контексті етики Просвітництва
ключове питанням полягало в пошуку раціонального універсального критерію як
підстави моральності. Піддаючи сумніву існуючі моральні стандарти, з метою
пошуку нового порядку, формувався специфічний модерний контекст, який,
здавалось, міг бути збудований на раціональних засадах, а, насправді, обернувся
втратою будь якого авторитетного змісту морального зобов‘язання. Наслідком
звільнення від зовнішнього авторитету традиційної моралі (на підставі
божественного закону або природної телеології) стала поява індивіда – морального
суб‘єкта як автономного морального джерела. Фактично, етика Просвітництва
знайшла секулярне раціональне моральне обґрунтування в особі морального
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суб‘єкта, що зумовило особливості сучасного морального дискурсу – ситуацію
розлому між значенням морального виразу та його застосуванням [2; с. 97]. На
відміну від просвітницької етики, сучасна проблематика морального універсалізму
виявляє себе не так в питанні універсального обґрунтування (поза будь яким
контекстом), як в можливості застосування таким чином обґрунтованої норми (в
конкретному контексті) [4; с. 24]. Це – інший ракурс моральної дискусії: не з позиції
абсолютної істини, а з позиції морального консенсусу в умовах морального
плюралізму (максимальної суперечності моральних обґрунтувань). Відбулась зміна
парадигм: «просвітницький метод абсолютизації морального досвіду (точніше,
абсолютизації його відносного аспекту)» замінила комунікативна етика «як форма
морального досвіду, перетворена на мовну форму» [3; с. 153, 155].
Пошук універсального критерію моральності як абсолютного критерію зазнав
невдачі в проекті Просвітництва, але це не означає, що людство залишило спроби
знайти універсальний критерій. В умовах секулярного суспільства в якості засновку
береться сам факт неможливості об‘єктивного критерію як абсолютного, тоді
універсальний критерій виробляється завдяки комунікації, етики практичного
дискурсу. Беручи за основу формальну етику категоричного імперативу Канта, котра
звертається до усамітненого суб‘єкта, етика практичного дискурсу додатково
«вимагає створення ситуації вільного від репресії обговорення, – ситуації, у якій
досягався б консенсус щодо всіх змістових вимог усіх членів спільноти комунікації»
[1; с. 34]. Етика дискурсу виникла як закономірна історична необхідність в ситуації
постмодерну. Її спрямованість у розв‘язанні принципово не вирішуваної проблеми, –
всезагального виживання людства в умовах глобального міжкультурного
непорозуміння [3; с.155]. За таких умов індивідуальна моральність не може вирішити
спільні моральні проблеми, позаяк об‘єктивний, тобто загальнозначущий
моральний критерій, встановлюється не одним індивідом чи авторизованою владою,
а є спільним обговоренням в якому авторизована влада також є учасником
комунікативного процесу. Окрім того, індивідуальна моральність у конфлікті
аргументацій не може звернутись до абсолютного авторитету, але звертається до
значущості свого аргументу, котрий підтримується іншими учасниками конфлікту,
нехай лише в ролі спостерігача. Тим не менше, апеляція відбувається не до
абсолютної істини, а до загальнозначущої. Остання пропорційна кількості тих, хто
підтримує, тобто об‘єктивний критерії – з абсолютного (ціннісно-нейтрального
контексту) змінюється на загальний (такий, що має загальну значущість в
конкретних умовах вирішення конфлікту). Змінюється сама проблематика
морального дискурсу з проблеми регулювання спільного життя на проблему
спільного переслідування колективних цілей.
Незважаючи на плюральність моральних дієвців, представники етики дискурсу
називають спільну для усього людства сучасну ситуацію – небезпеку ядерної
тотально-нищівної війни, або, ще більш переважаючу, небезпеку руйнації людської
еко- та біосфери (К.-О. Апель). Раціональне обґрунтування моралі зіштовхується із
проблемою тероризму, що виявляє себе як сучасний конфлікт між раціональною та
ірраціональною аргументацією (Ю. Габермас). Апеляція до раціонально
обґрунтованих критеріїв на рівні загальної значущості є недостатньою у вирішенні
перелічених викликів. Критерій абсолютної істини не спрацьовує, а разом з тим
раціональні засади не здатні переважити ірраціональні аргументи. В ситуації
глобальних катастроф моральний дискурс розгортається в площині реальних
переговорів з метою пошуку нагального вирішення проблеми – зупинити небезпеку.
М. Савельєва звертає увагу на важливий практичний аспект комунікативної етики,
котра може запропонувати іншу методику з метою виживання – ««техніку»
моральних компромісів» [3; с. 157]. Те що може тлумачитись як «угода з ворогом» в
ситуації пошуку компромісу, дослідниця називає «словесним актом», що насправді,
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означає затягування часу в сподіваннях на краще. [3; с. 156]. Чи виправдовує себе
техніка морального компромісу коли між учасниками переговорів в принципі не
може бути нічого спільного, окрім факту спільного «буття»? Але з огляду на
небезпеки, котрі загрожують людству в цілому, факт спільного буття має важливу
аргументацію в якості універсальної колективної мети.
На перший погляд видається, що техніка моральних компромісів (як результат
комунікативної етики) торгує цінностями. Але, що може бути дорожче за людське
життя? Екзистенційна підстава є умовою здійснення морального досвіду. У
співвідношенні екзистенційного та морального аргументу перший має перевагу тоді,
коли зважуються «за» і «проти» не стосовно себе, а стосовно іншої особи, її життя. В
перемовинах за звільнення заручників успішність місії ґрунтується на здатності
перемовника домовитись, а не відстояти свою моральну правоту. Моральний
компроміс, за своєю суттю, – перемовини, словесний акт, а не зрада моральних
переконань. Важливо усвідомлювати, що в прикладі із перемовником,
переслідується не власна мета, а колективна – звільнення заручників. Питання
постає в іншому аспекті, не так у самій формі морального компромісу як реалізації
колективної мети, а в тому, як така методика впливає на індивідуальний моральний
досвід. В ситуації морального компромісу, індивідуальний моральний досвід ризикує
втратити обрій універсальної моральної ідеї під тиском обставин. Але хіба не в таких
ситуаціях проявляє себе справжній моральний вибір: коли з одного боку суспільна
думка (загальнозначуща моральна норма), а з іншого докори сумління (суб‘єктивний
контекст). Убезпечити індивідуальний досвід від компромісу із совістю можливо
лише на підставі власної гідності. В ситуації необхідних перемовин із ворогом,
докори сумління засвідчують не аморальність, а виявляють моральну здатність
людської особи усвідомити різницю між необхідністю минущих компромісів за
конкретних обставин та універсальністю загальнолюдських цінностей поза часом.
Внутрішній аспект людської гідності або власна гідність є свого роду етичним
камертоном у ситуації морального вибору в нестандартних ситуаціях, коли не має
напрацьованих універсальних рішень.
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ЕТИКА НЕНАСИЛЬСТВА: ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ СУЧАСНИХ
КОНФРОНТАЦІЙ
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Богдана Ткачук (м. Львів, Україна)1
Кожну історичну епоху час від часу спіткали різні конфронтації та виклики, на
які суспільство формувало свою відповідь та ставлення. Наше сьогодення є
підтвердженням – конфлікти стають дедалі масштабнішими та нещадними,
формується не стільки відповідь, скільки загрози та ультиматуми, культивується
пропаганда. Підвищена ворожість у світі, агресивне ставлення одне до одного,
мільйони загиблих у локальних війнах, тероризм і теракти, криваві революції,
збройні повстання – факти фізичного насильства, що вже стали рутиною для
сучасної повсякденності.
Суспільство, що в інтенції здатне творити «світле майбутнє» перетворюють у
масу, свідомістю якої стає все легше керувати. Інформація про факти доходить до
людей вже із розставленими фальсифікованими та «вигідними» акцентами: межі
стереотипізації розширюються. Сучасна людина живе в постійній напрузі під тиском
великої кількості інформації, на яку потрібно давати оцінку, від якої вона
відмовляється,
сприймаючи
факти
вже
з
позначеними
ярликами
«погане»/»хороше», «добре»/ «зле», «чужий»/ «свій». Це все факти морального
насильства, яке часто має приховані та неявні форми, що можна назвати «бомбою
сповільненої дії».
Кризовий період сучасності підносить етичну науку зі сфери гуманітарнотеоретичної в сферу практичного застосування, тим самим ще раз стверджуючи її
гостру актуальність до формування або ж регенерації чеснот та нових світоглядів на
противагу насильницьким агресіям та гібридним війнам.
У базі даних «Насильницькі й ненасильницькі кампанії та їхні наслідки»
(NAVCO), пишуть автори книги «Чому ненасильницький спротив ефективний» Е.
Ченовет та М. Стефан, проаналізовано 323 мирні та збройні рухи спротиву 19002006 років. Результатом такого масштабного дослідження було доведено, що мирні
рухи опору досягали повного або часткового успіху приблизно вдвічі частіше, ніж
насильницькі [3; с. 16]. Такі результати та генерація нових культурних програм до
порозуміння можуть задати вектор до вирішення актуальних питань, що були
згадані вище, для сучасного суспільства, зокрема українського.
Мирні або ж ненасильницькі реакції часто є ефективнішими, коли ситуація
вимагає суспільного впливу на вирішення. Вони є безпечними та незатратними,
дозволяють захопити більшу кількість активних учасників, не завдаючи шкоди.
Згадаємо про великих діячів ХХ столітті, які змінили хід історії, привносячи
духовність та сердечність до порозуміння один між одним це Махатма Ганді, Мартін
Лютер Кінг-молодший, Субхас Чандра Бозе та інші.
За словами німецького філософа В. Беньяміна, ненасильницьке порозуміння
трапляється скрізь, де є «культура серця», яка дає інтенції до порозуміння та
домовленості, адже де є суть насильства, з тією ж мірою може бути ненасильство [1;
с. 184]. Українська філософія кордоцентризму має потенцію стати актуальною в
сучасній ситуації насильницького сьогодення – допоможе спроектувати відповідь
ненасильницькими діями.
Ідея філософії українського кордоцентризму базується не тільки на положеннях
любові до Ближнього та чуттєвості. Світогляд українського народу знаходиться під
впливом традицій християнства - Бог є любов, де Бог є метафізичне уособленням
милосердя. Прослідковуємо зв‘язок із формуванням української філософії
кордоцентризму, де відчутний вплив українського філософа Г. Сковороди про
«внутрішнє царство Боже», про внутрішнього Бога, який всередині нас, у серці
Науковий керівник – Ярошенко Тетяна Миколаївна, кандидат філософських наук, доцент кафедри теорії та
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людському. Такий концепт пізніше доповнила філософія ще одного видатного
вітчизняного мислителя П. Куліша про «внутрішню людину серця». Відтак можна
ствердити, що українська філософія кордоцентризму побудована на чеснотах
чуйності та милосердя, що і формує українську етику ненасильства.
Підтвердження тези, що етика ненасильства є складовою частиною сучасного
українського світогляду - це результати соціологічного дослідження, що були
проведені Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 31 серпня по 13
вересня 2015 року. Респондентам, які вважають приєднання Криму та Донбасу
окупацією, ставились запитання «Як Україна може отримати назад окупований
Крим та Донбас?». Відповіді респондентів розподілилися таким чином: стосовно
методу повернення Криму – 43, 2 % опитаних обрали переговори та 14, 3% - варіант
із використанням зброї; стосовно методів повернення Донбасу – 41, 1% опитаних
респондентів обрали варіант «переговори» та 25, 3% - обрали використання зброї
[2]. Отже, одним із важливих ненасильницьких методів для українців є переговори.
Способи ведення переговорів та конфліктологія стає все більш популярною,
тим самим розширюючи сферу науково-дослідницьких зацікавлень. Ми визначаємо
толерантність як передумову до формування здорового суспільного діалогу, де кожен
суб‘єкт має право на самовираження та критику, зважаючи на справедливу повагу до
інших суб‘єктів.
Український кордоцентризм перегукується з ідеєю діалогу та взаємного
порозуміння, що є важливими для сучасного суспільства, а особливо в період кризи
взаємних стосунків. Філософія кордоцентризму може бути доповненням до
розуміння важливості переосмислення значення толерантності в контексті етики
ненасильства у всьому соціокультурному універсумі сьогодення.
За умови спільного кроку на зустріч до толерантного прогресивного діалогу,
ненасильницьких спротивів (задля відновлення громадянських прав на життя,
свободу і
гідність) та відновлень моральних істин ми можемо підірвати
незворушність встановлених пропагандистських впливів на людську свідомість,
подолати бар‘єри агресії та недовіри один до одного.
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ІНВАЙРОНМЕНТАЛЬНИЙ ТОПОС ЧОРНОБИЛЯ В ЕТНОСОФІЇ
УКРАЇНЦІВ
Ярослава Яковлєва (м. Львів, Україна)
Людина — істота соціальна. Її соціальність різноманітна, бо вона одночасно є
членом кількох моделей соціальних відносин. Це різноманіття саме по собі виступає
як поле можливостей вибору людиною її суб'єктності та може бути виражено як в
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акті творіння людиною самої себе, так і в акті налагодження соціальної взаємодії.
Проте, визначаючи свою соціальність, людина одночасно формує як особливу
технологію реалізації «людського» в ній самій, так і нову взаємодію самої людини з
навколишнім світом. Найбільш яскравим прикладом прояву соціальної взаємодії
людини з планетою, швидше за все, є місто.
Місто завжди може бути представлено як просторовий об'єкт, що потребує
комплексного дослідження. Саме тому міський простір представляє особливий
інтерес практично для всіх наук і дисциплін сучасності. Адже простір міста (як
топографія, так і простір соціокультурний) формує вигідне середовище для
застосування інноваційних підходів у пошуку відповідей на виклики сьогоденної
глобальності світу. Однак, суспільство не може обходитися без минулого, саме так
вирівнюється стратегія поступального руху, співвідношення сьогодення, минулого і
майбутнього. Тому кожна окрема культура намагається реінтерпретували соціальноісторичний образ одного чи іншого міста відповідаючи своїй національномеморіальній культурі.
Разом із тим, макро- і мікроаналіз сприйняття культурою своєї історії цілком
може служити для формування цілісної картини світу, активно допомагати у
формуванні та формулюванні вірного семіотичного психо-соціального розуміння
проблеми феномена «місця» та міського простору в цілому.
Кожна людина несе пам‘ять подвійного роду, з одного боку, це природні
властивості організму, закодовані у генах, які проявляються за певних екологічних
умов, а з іншого - це пам‘ять національно-культурна, яка утверджує людину в світі
цивілізації саме як індивіда, представника певного етносу, культури тощо [6, с. 28].
Сприймаючи довкілля нації, народу, країни як єдине соціально-природне
середовище, то логічним стає ствердження, що внутрішню її стабільність та
непорушність забезпечує обмін духовної, інтелектуальної, творчої, екологічної та
інших «енергій». Саме тому, спадщина давніх екологізованих народних знань і
звичаїв України є цінною за глибиною їх прояву зв‘язків між минулим, сучасним і
майбутнім. Саме тому, в контексті глобальних екологічних проблем сучасності,
чимало сучасних українських дослідників також важають, що саме масова культура є
втіленням антиморальних цінностей, які загрожують збереження та розвитку
органічної моделі національної української культури [5, с. 66].
Сучасні глобалізаційні виміри розвитку світового географічно-економічного
простору засвідчують домінування еколого-інноваційного спрямування у процесах
суспільних трансформацій — закономірного процесу еволюції біосфери в ноосферу.
Виникає потреба у відповідальній самоорганізації людства в напрямку формування
«колективної свідомості», спрямованої на генерування стійкого соціальноекономічного та науково-технічного поступу. Саме тому нині, як ніколи, виникає
потреба в новій інформаційній та інноваційній культурі розуміння давніх традицій і
знань на більш високому рівні їх екологічного сприйняття. З огляду на це, досить
унікальним було пошанування природи нашими предками, яке проявилялось у
спадкоємності традицій між поколіннями. Були встановлені звичаєві правила і
закони суспільної, економічної, екологічної та етичної поведінки людини, які
зберігалися в генетичній пам‘яті упродовж віків. Така давня філософія світогляду
відбивала взаємини людини з природою та особливості здійснення її господарської
діяльності.
У давні часи природа досить часто сприймалась людьми і як допоміжна, і як
загрозлива сила. Це спонукало до відповідних спостережень за природою і певних
узагальнень у галузі ведення та упорядкування господарства, народної агрономії та
іншої землеробської практики. Такі первісні узагальнення людського досвіду щодо
добробуту, принципів ведення господарства і торгівлі доцільно визнавати як вихідні
засади екологічного світобачення предків.
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Збереженню природної спадщини сприяло також формування традицій
життєзабезпечення залежно від конкретних кліматичних умов, що проявилося у
відповідній господарсько- екологічній адаптованості. Це пояснюється існуванням
взаємозв‘язків між ландшафтними особливостями краю і культурно-ментальними
складовими культури народу, що безпосередньо впливають на вирішення
екологічних проблем і активізацію певних видів економічної діяльності. Так,
наприклад, український вчений М.В. Багров висунув парадигму стійкісноноосферного розвитку, особливо акцентуюци на тому що «суспільство не зможе
вижити без знаннь про місце свого проживання — планеті Земля, однак ці знання
можуть втратити будь-який сенс, якщо люди не сможуть віднайти вірні механізми
взаємодії між своєю власною поведінкою та законів гармонізації відносин в системі
«природа-суспільство» [4, с. 9].
На основі вікових надбань спостереження за природою та усталених
господарських традицій, синтезу практичного досвіду і теоретичних концепцій
згодом утворилася потужна надбудова, яка характеризується поняттями
«інвайронменталізм» — концепція, яка вини кла як результат еволюції руху за
збереження природи, здійснили концептуальний перехід від філософії
раціонального використання природних ресурсів до необхідності перегляду обсягів
споживання, зменшення рівня забруднень і мінімізації відходів, тощо.
Інвайронменталізм діє в межах традиційних параметрів індустріалізму та
передбачає розв‘язання екологічних проблем із точки зору необмеженості зростання
виробництва та стереотипів споживання (тобто збереження природних ресурсів
забезпечує виробництво, споживання, а завдяки науково-технічному прогресу стає
можливим вирішення проблем, які ці технології й спричинили) [7, с. 164].
Як соціальний рух, інвайронменталізм відображає усвідомлення обмеженості
природних ресурсів та занепокоєність впливом споживання і маркетингової
діяльності на довкілля. Інвайронменталісти не мають нічого проти маркетингу та
споживання, як такого, але вони вимагають, щоб люди та організації діяли
обережніше по відношенню до навколишнього середовища, бо у своєму бажанні
кількісно збільшити споживання, маркетинг сприяє недооцінці негативних
наслідків. Інвайронменталісти вимагають, щоб як споживачі, так і виробники
продукції та послуг, ухвалюючи рішення, не забували про вплив на довкілля.
Останнім часом в різних національних спільнотах в руслі «лавини історії» все
частіше піднімається питання впливу історичної, або культурної, травми на його
майбутнє. Деякі дослідники вважають, що минуле витісняє майбутнє, що достаток
травмуючих спогадів може бути важливою причиною відсутності у Заходу проектів
більш гуманного майбутнього. Ставиться питання про моральне відмову бути
пасивним свідком по відношенню до минулого. Подібні питання все частіше
ставляться і в пострадянському суспільстві [3, с. 47].
Історія досліджень пам'яті - це розповідь про пошук дару, пошуку способу, яким
мозок кодує, зберігає і відновлює інформацію [1, с. 46]. У пам'яті три значення:
ментальна здатність відновити збережену інформацію і виконати вивчені ментальні
операції, такі, як поділ стовпчиком; семантичне, образний або сенсорний зміст
спогадів; нарешті, місце, де ці спогади зберігаються [2, с. 4].
Після травми, отриманої неефективністю соціалістичного проекту в період
переходу до постмодерного суспільства в кінці ХХ ст., різким погіршенням життя
населення, розвалом радянської імперії, була обрана спочатку стратегія
радикального оновлення в рамках «дикого капіталізму», а після його невдачі —
подвійна, модернізаційно-релятивістська стратегія для різних верств населення. Її
особливістю є поступова модернізація всього обсягу соціально-політичних відносин
з впровадженням національної ідентичності за допомогою культу ностальгії за
минулим величі країни, консерватизму, навіть помірного націоналізму. Така
172

стратегія звернення до минулого як до захисного варіанту є відкриття «ящика
Пандори» минулих травм. Таким ефектом, наприклад, чревата ідеалізація воєн в
проектах сучасної меморізаціі колективної пам'яті [3, с. 50].
Аналізуючи ситуацію, що склалася після Чорнобиля, визначимо її надзвичайну
складність. Адже катастрофа не тільки створила, за його термінологією, елементи
напруженості і конфліктів у життєдіяльності особистості, а й поставила під загрозу її
здоров‘я і навіть життя, налякала, дезорієнтувала. Для особистості, яка перебуває в
умовах соціальних змін після Чорнобиля, внутрішні адаптивні зусилля, свідомі та
підсвідомі, перетворились на багаторічну практику, що розпочалася із переживання
аварійних подій і перших, часто несподіваних власних реакцій. У картині світу
віддзеркалюються не тільки об‘єкти, а й взаємозв‘язки, які утворюються між Яконцепцією й іншими уявленнями та знаннями людини: образами природи, інших,
діяльності тощо.
Велика територія, яка після аварії на ЧАЕС перетворилася на регіон екологічної
катастрофи, в межах наукових підходів постає передусім як зона негативної дії
радіологічного фактора. У поселенському соціумі нові ризикові умови спричинили
знищення соціально-економічної та соціокультурної органічності життєдіяльності
людей на великій території. На місці колишньої цілісної поселенської структури
виникла нова, специфічна соціальна організація – зона відчуження, зі
сконцентрованими навколо неї щойно впроваджуваними новими, особливими
видами діяльності (радіоекологічні дослідження, дезактиваційні заходи,
дозконтроль, переформування господарювання тощо). До нових видів діяльності та
ризиків, пов‘язаних із ними, мусило звикати й залучатися населення забруднених
регіонів. Піддавалися перегляду норми та цінності, особливо пов‘язані зі здоров‘ям
та екологією [8, с. 15.]. Аналізуючи Чорнобильську катастрофу, яка є мегасоціальним
явищем, бачимо, що цей феномен не може бути адекватно описаний у єдиному
вимірі. Багатошарові мега-, макро- та мікросоціальні ситуації, які виникли після
Чорнобиля і постають як життєві світи потерпілих, системно окреслюються у
декількох основних полях виміру, які приблизно відповідають шарам ситуацій.
Екологічний вимір окреслює ті природні умови, в яких триває життєдіяльність
потерпілого населення. Забруднене радіонуклідами довкілля означає для людей
змінені якості об‘єктів звичного середовища: грунту, повітря, лісів, осель тощо.
Важливе місце в низці об‘єктів довкілля посідають продукти харчування і вода, з
яких радіонукліди можуть надходити в організм людини, оскільки такий –
внутрішній – спосіб одержання дози опромінення є найнебезпечнішим. Екологічні
чинники насамперед діють на біологічному рівні на їхнє здоров‘я та самопочуття, а
тому належать до найвагоміших її складових [8, с.23].
Крім того, вибух на 4-му енергоблоці Чорнобильської АЕС став історичнокультурним й інформаційно-психологічним шоком для світової спільноти.
Показово, що процес психо-соціальної адаптації людей до звістки й наслідків цих
трагічних подій відбувавсь під впливом представників руху інвайронменталістів.
Саме тому культурно-історичний топос «чорнобильської» тематики став синтезом
спогадів як екологічного колапсу, так і соціального досвіду народу.
На нашу думку, для сьогоденного українського простору одним із таких
культурно-історичних та соціальних, за глибиною своєї суті, архетипів є
чорнобильська «зона відчуження», котра вже понад тридцять років існує не лише
поруч, але й усталено домінує в межах національної свідомості українців, бо власне
саме Чорнобильська аварія та розпад СРСР стали найвпливовішими чинниками
формування якісно нового соціокультурного простору України пост-радянськочорнобильської доби.
Безумовно, символом української культури завжди, принаймі починаючи з
першої половини XVI століття і до кінця XX століття, було землеробство, любов до
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рідної землі. Весь життєвий устрій, необхідність захисту свого світу, праці, норм
поведінки, традицій, мови, ментальності – були зорієнтовані на процес виживання
завдяки родючості землі, адаптовані під ландшафт й прилеглі території,
детерміновані природніми умовами та хліборобським циклом. Власне звідси й
походять типові риси українського національного характеру: відчуття гармонії з
природою, працелюбність, терпимість, ліричність, підвищене почуття самоцінності й
войовнича нетерпимість до зазіхань на особистістні цінності.
Відношення до землі на архетипічному рівні призвело до її обожествління.
Навіть в усній народній культурі українців, найстрашнішою карою вважалось
побажання померти на чужині, чи то ніколи бльше не побачити рідної землі.
Подібна схильність до творення свого власного, індивідуального світу
національних ідей та образів забезпечує і зберігає національні цінності, й у свою
чергу свідчить про можливість відродження національної самосвідомості після
періодів її занепаду та насильницької асиміляції з боку інших культур чи мов. Однак,
між іншим, ця здібність етносу може таїти в собі небезпеку гіперболізації
національної свідомості. Це у свою підкреслює специфічність і важливість
побудування геніалогії «вживлення» «зони відчуження» до національного
світобачення сучасних українців.
Саме тому процес адаптування українців до Чорнобильської трагедії та
новоутвореної «зони відчуження» в соціально-екологічних умовах має кілька
складових: біологічну – адже організм людини не пристосований до впливу
радіаційного чинника, психологічну – оскільки це викликає негативні емоційні
реакції, змушує до психологічного пристосування, і соціальну – оскільки людині
потрібно змінювати поведінку та діяльність, реформувати взаємодію із соціальним
оточенням.
Таким чином, оскільки культурно-історичне оточення, впливає на нашу
свідомість і поведінку, то будь-яке осмислення та освоєння нових соціальних
феноменів означає для певного соціо-культурного середовища активізацію процесів
інкультурації та спеціального навчання підростаючого покоління. Отже, в ранній
пострадянський період українці, які отримали найбільш вагомий ментальнотериторіальний досвід Чорнобильської аварії, в період своєї соціальної адаптації до
факту цієї трагедії (та її наслідків) в своїй національній історії, поступово
аккумулювали інвайронментальний топос Чорнобиля в етнософську модель своєї
національно-державної парадигми та підсвідомо прикріпили екосвідомі навички
молодій генерації. Це свідчить про те, що Чорнобильська аварія дійсно
модифікувала «код нації» та відповідно видозмінила філософську «картину світу»
українців.
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МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДИЗАЦІЇ
Тетяна Ярошенко (м. Львів, Україна)
Проголошений Україною європейський вектор розвитку виявив найслабшу
(цивілізаційну) складову нашої взаємодії та інтеграції із західним світом;
необхідність посилення та укріплення таких її ділянок, як політика, право,
економіка. Проте стало очевидним, що реформування у цих сферах неможливе без
духовного оздоровлення, впорядкування. Тому термінологія зі згаданих сфер
діяльності починає насичуватися морально-етичною конотацією. Зокрема,
набувають широкого вжитку словосполучення «моральний капітал», «моральні
дивіденди», «моральний авторитет», «моральне банкрутство» тощо. Так етика
поступово намагається повернути собі право визначати, контролювати якість
доброго життя, формувати лад нашої соціокультурної домівки.
У вік новітніх технологій, комп‘ютеризації, швидкісних зв‘язків викликає
занепокоєння масове поширення термінів на кшталт «гібридизація», «мутант»,
«троль», «вірус», які легко вкорінилися в нашому лексиконі, заполонили свідомість.
Серед них особливої уваги потребує вивчення феномену гібридизації.
Термін «гібридизація» був запозичений з біології та ботаніки. Його етимологія
зазначає про процес виведення нового шляхом схрещення різнорідного.
Гібридизація в науці – це технологія або комплекс методів генної інженерії, що має
на меті виведення нових сортів культур та їхню селекцію. Сьогодні поняття
гібридизації вийшло за межі вузько наукового, природничого кола і набуло
загально-філософського значення. Особливості цього феномену, його природи
передають характеристики дивного, потворного, механічного, комбінаторики,
перекручування, фальшування.
Етичне бачення гібридизації здебільшого пов‘язане з негативною смисловою
конотацією. Найчастіше цей термін сьогодні можна зустріти у словосполученні
«гібридні війни», що містить комплекс незвичних, прихованих, інтелектуально
витончених (у значенні «злий розум»), часто естетично привабливих форм зла, що
спричиняють руйнацію, смерть, які дуже важко вловити, довести, піддати
об‘єктивному аналізу, дати оцінку[1]. До традиційних (класичних) методів його дії
можна віднести маніпуляцію, провокацію, спекуляцію тощо. Гібридне зло
інтелектуального ґатунку свідомо використовує неправду і примус як норму,
провокує розщеплення свідомості, психічні розлади, є загрозою духовного
виродження, душевного каліцтва, формує моральних потвор (монстрів).
До новітніх форм скритого, гібридного насильства можна віднести явища
негативної сугестії, - свідомого і несвідомого зачарування злом; естетично175

привабливих, майстерно-довершених личин зла; фейк і троллінг. Фейк і троллінг –
звичні терміни комп‘ютерного сьогодення. Нині вони стали улюбленими засобам
фабрикування та спотворення реальності, завдяки яким вдається майже миттєво
поширити дезінформацію з метою заплутати, приховати реальний стан справ,
відвернути увагу, нанести шкоду й отримати від цього насолоду. В основі механізму
дії таких явищ лежить скрите насильство, таємне бажання підпорядкувати своїй
волі, позбавити індивідуальної, критичної призми сприйняття та оцінки; намагання
зі всього мати свій зиск, який вимірюється в еквівалентах вигоди, нажитої
неправомірним шляхом. В арсеналі такої влади витончені методи спокуси та гри,
яким таку велику увагу приділяє постмодерністська філософія. Ігрове насильство тут
використовується для демонстрації спритності.
Схильність до садизму чи тенденція отримувати задоволення від заподіяння
іншим фізичного чи психологічного болю – одна з найстійкіших рис особистості, що
пов‘язана з поведінкою троля [2]. Сучасні дослідники інтернет-злочинності
простежують
сильні позитивні кореляції між тролінгом і макіавеллізмом,
схильністю до лукавства, маніпуляції, розрахунку та особистої наживи; виявляють
зв‘язки з психопатією, простежують відсутність розкаяння та емпатії.
Аналіз соціогуманітарних проблем сьогодення дозволяє ствердити, що людина
ХХІ ст. відчуває себе серед невизначеності та хаосу, подвійних стандартів і
суперечливих вимог. Її сприйняття буття стає дедалі більше дивергентним,
амбівалентним і напруженим. За такими ментальними особливостями часто
криються не тільки страх перед небезпекою (на кшталт біологічного клонування,
схрещення людини та тварини, кіберзлочинності, фейку, асиміляції тощо), але й
мовчазна згода чи відверте бажання брати участь у цьому експерименті, гостре
прагнення нового, незвіданого типу насолоди. Таке явище сьогодні набуває
виразності у понятті «морально-етична гібридизація» – процесі мутації людяного в
людині, кристалізації химерного інтелекту шляхом сполучення сублімованого страху
та негативної сугестії; появи демонічного [3], в якому злий розум перебуває в
активному пошуку незвіданої ще насолоди насильства.
Таким чином, сучасний розвиток етики сприяє лібералізації методології,
відображає і стимулює діалог різних наук із спільних проблем. У полі її
дослідницького інтересу значне місце слід відвести питанням норми та патології,
щастя та страждання; концептам межовості, «етосу – рідної домівки» та
гібридизації. Вона стверджує себе як експериментальна частина соціогуманітарного
знання, що дозволяє кожному з нас, на свій «страх і ризик», краще пізнати,
зрозуміти природу власної індивідуальності, вчить бути органічними, цілісними,
єдиними, протистояти різним формам відкритого та скритого насильства.
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Секція 3. Релігія в сучасному світі

УКРАЇНСЬКИЙ ПЕРСОНАЛІЗМ ТА ФІЛОСОФІЯ РЕЛІГІЇ
ОЛЕКСАНДРА КУЛЬЧИЦЬКОГО
Роман Галуйко,
Валерій Стеценко (м. Львів, Україна)
До своєї основної філософської концепції людини, сформульованої в «Основах
філософії і філософічних наук» [1], О. Кульчицький долучив аналіз українських
етнопсихологічних та історично-культурних складників як у цій, так і в іншій своїй
праці: «Український персоналізм, філософська й етнопсихологічна синтеза» [2].
Такий підхід до персоналістської проблематики приводить вченого «до розуміння
специфіки української культурної традиції та до плекання типових українських
вартостей у боротьбі за збереження української людини та української духовної
спільноти. Останні складники концепції людини О. Кульчицького власне і дають
підстави вважати його персоналізм саме – «українським персоналізмом».
Аналізуючи авторський стиль О. Кульчицького як творця українського
персоналізму, його дослідники наголошують на тому, що йдеться не просто про
стиль, а про нав‘язування до іманентної національній культурі теоретичної традиції,
не раз обірваної і перерваної від часу Г. Сковороди. Властиво, йдеться про
інтелектуальну традицію пізнання та самопізнання людини і народу в контексті
української реальності, перерваної через втрату українських за духом
соціонормативних структур. У цьому контексті логіка дослідження приводить
вченого до думки про те, що в цілому український тип характеру (ментальності)
належить до «кордоценричного персоналізму», що спрямований не на експансію
особи у світ, а на її занурення у власне єство. Це цілком закономірний філософськоантропологічний висновок Кульчицького з його нарису характерології української
людини [2].Таким чином, гасло Сковороди «дослухайся себе» стало притаманним і
для філософських рефлексій О. Кульчицького.
У зв‘язку з останнім, дослідники вказують також на те, що звернення
Кульчицького до світоглядних аспектів філософії пояснюється його переконанням у
перспективі українського персоналізму як напрямку, що іманентно до духу і
призначення людини, сприяє її самоусвідомленню. При цьому не йдеться про
звичайну рецепцію українським вченим у своїй концепції ідей персоналізму,
поширених тоді у Франції. В Україні ще у персоналізмі Г. Сковороди уже був
здійснений наголос на вартості «серця» та покликанні людини до спорідненої праці.
Отже, проблема пізнання і самопізнання людини в умовах української дійсності має
свою рефлексивну традицію. Після Сковороди ця рефлексія виявила себе свідомістю
нової української літератури і цілою плеядою яскравих постатей в українській
культурі, що свідомо йшли на самопожертву заради вищих духовних вартостей в їх
національному вимірі.
З концепцією «українського персоналізму» О. Кульчицького невипадково
органічно пов‘язана і його концепція філософії релігії. Це необхідно виходить вже з
того, що до найбільш характерних рис «української людини» він відносить її
особливо підвищену релігійність, обумовлену специфікою світоглядної ментальності
українців [1, с. 147]. Релігійність, на думку Кульчицького, є найвищою вартістю в
структурі духовності людини, що приходить до неї разом із життям і підлягає
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наступному персоналістичному саморозвитку. Згідно логіки рефлексії вченого,
природа вартостей полягає у тому, що вони не випливають прямо зі здатності
людини оцінювати і не мають безпосереднього походження від її практичних
інтересів і потреб. Навпаки, здатність оцінювати передбачається онтологічним
виміром існування вартостей, їх «зануренністю» в «ідеальний світ». Як підкреслює
Кульчицький, вартості існують «тільки через дух і для духу». І хоча вартості не
зводяться до матеріальних потреб, не мають конкретного предметного існування,
вони виявляють об‘єктивну, загальну для всіх людей структуру, реалізуючись у
вигляді історичної реальності «здійснення» культури. Власне, саме в здійсненні
загальнолюдських вартостей й вбачає О. Кульчицький внутрішній смисл культури і
персоналізації людини [1, с. 125–127].
Звідси і філософія розуміється мислителем як така, що сама в собі є вартістю і в
тому полягає її практично-життєве значення, що вона здатна спрямовувати людську
екзистенцію. У цьому криється її призначення як вартості для окремої людини і
певної людської спільноти. Відповідно, як підкреслюють дослідники, виходячи з
«вартісного підходу», під пізнавальною метою філософії О. Кульчицький розуміє не
стільки істину, скільки правду. Для нього правда є ідеалом «внутрішнього
універсуму» людини, а не «холодного космосу». Тож цілком в дусі Г. Сковороди, для
якого «малий світ» був виразом і образом «великого світу» й умовою осягнення
останнього, вчений наголошує, що філософія потребує досліджувати «внутрішній
універсум» як підставу й засаду дослідження усього універсального світу. Тому
основною будь-якої філософської системи бачить аксіологічну проблематику [1, с.13].
З останнього цілком закономірно виходить чому свою інтерпретацію філософії
релігії О. Кульчицький викладає в межах розгляду ним проблем соціальної аксіології
З цим органічно пов‘язане таке його «звужене» визначення філософії релігії, яке, по
суті, ототожнює її з такою особливою релігієзнавчою «ділянкою» аксіології й
водночас окремою складовою частиною дисциплінарної структури філософії релігії,
як аксіологія релігії. Як він пише: «В ієрархії вартостей чільне місце належить
вартостям релігійним. Їх розглядає та ділянка аксіології, що має назву філософії
релігії. Вона стосується міркувань (рефлексії) духу над релігійним ставленням до
дійсності» [1, с. 137].
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RELIGIJNE I POZA RELIGIJNE KONTEKSTY NOWEJ DUCHOWOŚCI
Dr Beata Guzowska (м. Жешув, Польща)
Zachodzące od kilkudziesięciu lat przemiany cywilizacyjno-społeczne wpływają także
na przemiany w sferze etyki, moralności czy religii. Ponowoczesność określana jako nowa
epoka charakteryzuje się między innymi odrzuceniem istniejących w poprzednich epokach
metanarracji, odrzuceniem różnego rodzaju fundamentalizmów, krytyką filozofii
systemowej, a także wszechobecnym pluralizmem, konsumpcjonizmem, powrotem do
mitu. Stopniowa eliminacja z naszej kultury pewnych «nadprzyrodzonych przesłanek» to
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złożony, wielowiekowy proces, który oznaczał utratę poczucia świętości oraz marginalizację
tej sfery życia.
Obecnie żyjemy w czasach wyraźnych i przyspieszonych przemian, sprawiających, że
wielu ludzi czuje się zgubionych. Tym bardziej, że obecna rzeczywistość staje się coraz
bardziej wyjałowiona przez współczesną technologię, a dotychczasowe wartości i
tradycyjne obyczaje tracą na żywotności. Coraz więcej jednostek nie może odnaleźć sensu
życia i możliwości zaspokojenia potrzeb duchowych.
Współcześnie można zauważyć, że postępująca technologizacja, rozwój naukowy czy
wszechogarniający konsumpcjonizm nie są w stanie wyeliminować zapotrzebowania na
sacrum. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat obserwujemy dokonujące się procesy
pluralizacji i indywidualizacji, które niewątpliwie prowadzą do osłabienia roli Kościołów
zinstytucjonalizowanych. Zachodzące transformacje religii i religijności dotyczą nie tylko
Kościołów tradycyjnych, ale także organizacji pozakościelnych, jak na przykład: organizacje
ezoteryczne, okultystyczne, czy też różne postacie niereligijnej duchowości.
Rosnąca oferta duchowości, bądź też «nowej duchowości» jest skierowana przede
wszystkim do jednostek, które nie potrafią zaspokoić swoich potrzeb duchowych w
istniejących tradycyjnych Kościołach i religiach. Jak zostało napisane w dokumencie
wydanym przez Papieską Radę Kultury i Papieską Radę do Spraw Dialogu
Międzyreligijnego «Wielu odrzuca zorganizowaną religię, ponieważ w ich ocenie zawiodła
ona, nie potrafiąc odpowiedzieć na ich potrzeby, i z tej właśnie przyczyny zaczęli oni szukać
gdzie indziej, by znaleźć duchowość»1.
«Nowa duchowość» stanowi «produkt» zachodzących współcześnie przemian
społeczno-kulturowych, dążąc do bycia swoistego rodzaju panaceum, czy też alternatywę
kulturową dla osób poszukujących nowych paradygmatów. Duchowość można określić jako
zjawisko niezinstytucjonalizowanej religijności, zawierającej różnorodne synkretyczne
formuły. Zjawiska «nowej duchowości» nie należy sprowadzać jedynie do duchowości
religijnej odwołującej się do transcendencji i sacrum, ale należy pojmować ja szerzej, jako
formę życia duchowego przejawiającą się w pewnym stylu życia. Duchowość łączy się z
akceptacją oraz realizacją w działaniu takich wartości jak: dobro, prawda, piękno, a także
identyfikowana jest z przeżyciami religijnymi. Duchowość, w przeciwieństwie do
religijności, nie musi mieć odniesień do Boga, zwłaszcza Boga osobowego. Jest silnie
związana z zachodzącymi procesami prywatyzacji religijności, rosnącej popularności
ruchów kultowych z pogranicza nauki i religii, medycyny i religii, ekologii i religii.
«Nowa duchowość» poza tradycyjnymi formami religii, obejmuje także inne
różnorodne treści doświadczania sacrum. Zaliczymy tutaj między innymi: doświadczenie
sztuki i natury (wiara w istoty pozaziemskie), idee wyrażane przez różne grupy (takie jak
feministki, mniejszości etniczne), idee uzdrawiania obecne w medycynie alternatywnej,
nauka wykorzystywana w trosce o środowisko (ruchy ekologiczne), doświadczenia
mistyczne wychodzące poza oficjalne doktryny, turystyka duchowa, lokowanie
transcendencji w osobie i wewnątrz naturalnego porządku2. Często podkreśla się, iż
charakterystycznym elementem duchowości jest jej zróżnicowanie, ale i tymczasowość.
Współczesny wymiar duchowości – jak zaznacza J. Mariański – zawiera «lokowanie
transcendencji (zdechrystianizowanej) – paradoksalnie w osobie i wewnątrz naturalnego
porządku. (…) Boskość człowieka jest utożsamiana z wewnętrzna Jaźnią (różnie
pojmowaną), która jest wrodzoną cechą natury ludzkiej, zapomniana, zdeformowana w
kulturze nowoczesnej, a więc wymagającą »transformacji świadomości« w celu powrotu do
źródłowej doskonałości»3.
Papieska Rada Kultury i Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego, Jezus Chrystus dawcą wody żywej.
Chrześcijańska refleksja na temat New Age, Wydawnictwo M, Kraków 2003, s. 23.
2 Zob. J. Mariański, Religia w społeczeństwie ponowoczesnym. Studium socjologiczne, Wydawnictwo Oficyna Naukowa,
Warszawa 2010, s. 211-212.
3 Tamże, s. 212-213.
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Pewnego rodzaju źródeł nowej duchowości można doszukać się także w formie tzw.
religii i religijności domyślnej, prezentującej symbolikę, formy zachowań i wierzeń
niezwiązanych z systematyczną, zinstytucjonalizowaną religijnością. Religijność
domyślna, jak zaznacza A. Wójtowicz, odnosi się do trzech typów form społecznokulturowych: po pierwsze, stanowi poszukiwanie alternatywy dla ludzkich potrzeb i
pragnień niezaspokojonych przez dotychczas istniejące formy religijności
(zinstytucjonalizowanej), po drugie, prezentuje się jako chrześcijaństwo ezoteryczne,
chrześcijaństwo bez wiary, stanowiąc religijność poza zdefiniowanym instytucjonalnie
sacrum, po trzecie, religijność domyślna rozpoznawalna jest po pozycjach skrajnych do
sacrum, czyli poprzez agnostycyzm, sceptycyzm, a także «ateizm jako metafora badań
radykalnych sensów życia. Religijność i religia domyślna, ukryta w formach
kontrkulturowych, alternatywnych formach życia i myśli jest krytyką religii i religijności,
tradycji, akulturacji, procesów socjalizacyjnej i instytucjonalnej całości».1
«Nowa duchowość» wiąże się także z szeroko pojętą kulturą ekologiczną,
ekologizmem czy też ekofilozofią. H. Skolimowski, pisze, iż duchowość jest to
«skrystalizowana esencja kondycji ludzkiej w danym okresie historycznym»2, z kolei
duchowość ekologiczna spaja w jedność to, co duchowe i to, co ekologiczne, odwołuje się
przy tym do świadomości jedności świata oraz poczucia tożsamości z wszystkimi jego
elementami. Uświadomienie sobie tych prawd ma nastąpić poprzez różnego rodzaju
ekologiczne rytuały, medytację, a także przez «kontakty z wszelkim stworzeniem oparte
na empatii»3. Duchowość ekofilozoficzna charakteryzuje się również swobodnym
stosunkiem do różnych tradycji religijnych, traktując je jako symbole głębszej mądrości.
Wyłaniające się tutaj postulaty powrotu do wspólnego źródła wszelkich religii, mogą
mieć swe źródło także w stanowiskach niektórych przedstawicieli ekofilozofii. W religii
«ważne są nie obrazy Boga, ale droga naszego życia, piękno naszego przeznaczenia,
zdolność tworzenia boskiego pierwiastka poprzez nasze życie i wyzwalanie go z głębi nas.
(...) nie mamy innego wyboru, jak tylko przyjąć, że jesteśmy tworzącym się Bogiem»4.
Odnosząc się z kolei do duchowości ateistycznej – A. Comte – Sponville zaznacza, iż
można się obyć bez religii, ale nie bez duchowości, gdyż jest to «najwyższa część człowieka,
czy raczej jego najwyższa funkcja, która sprawia, że jesteśmy czymś innym niż pozostałe
zwierzęta i czymś więcej lub czymś lepszym niż zwierzęta, którymi sami jesteśmy»5.
Zazwyczaj terminem duchowość określa się część naszego wewnętrznego życia mającą
związek z absolutem, nieskończonością. A. Comte – Sponville podkreśla, iż każda religia
ma związek z duchowością, ale duchowość nie musi wynikać z religii. Dookreślając
zjawisko duchowości» ateistycznej» wskazuje, że jest to «raczej duchowość wierności niż
duchowość wiary, raczej duchowość działania niż duchowość nadziei (tak, działanie może
stać się ćwiczeniem duchowym: stąd praca w klasztorach na Zachodzie i sztuki walki na
Wschodzie), wreszcie będzie to oczywiście duchowość miłości, a nie duchowość strachu i
podporządkowania»6. Autor Duchowości ateistycznej podkreśla, iż nie istnieje
sprzeczność między duchowością a ateizmem, gdyż nie istnieje ścisły związek «wiarą w
istnienie osobowego Boga a rozwijaniem w sobie świadomości moralnej i doświadczaniem
tajemnicy istnienia.
Problematyka dotycząca «nowej duchowości» nierozerwalnie związana jest z
zachodzącymi
obecnie
przemianami
społeczno-kulturowymi.
Wielu
badaczy
A. Wójtowicz, Współczesna socjologia religii. Założenia,idee, programy, Wydawnictwo WSSG w Tyczynie, Tyczyn 2004,
s. 48.
2 H. Skolimowski, Wizje Nowego Millenium, Wydawnictwo „EJB‖, Kraków 1999, s. 233.
3 A. Zamojski, New Age, filozofia, religia i paranauka, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2002, s. 277.
4 H. Skolimowski, Sacred Place to Dwell. Living with Reverence Upon the Earth, Element Books, Rockport 1993, s. 66,
cyt. za A. Zamojski, New Age, filozofia, religia i paranauka, cyt. wyd., s. 278.
5 A. Comte – Sponville, Duchowość ateistyczna. Wprowadzenie do duchowości bez Boga, przeł. E. Aduszkiewicz,
Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2011, s. 142.
6 Tamże, s. 148-149.
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współczesności zaznacza, że ludzkość znalazła się w swoistego rodzaju luce
humanistycznej, u podstaw której można wyróżnić dwie zasadnicze tendencje. Po
pierwsze, należy wskazać na zbyt szybkie tempo zachodzących procesów cywilizacyjnych,
przy powolniejszym rozwoju kulturowym, po drugie, na dezaktualizację «tradycyjnych
schematów wartości moralnych i religijnych przy jednoczesnym braku nowych,
stosownych do wymogów współczesności i egzystencjalnych potrzeb człowieka»1.
Celem duchowości ponowoczesnej, jest nie tyle «drzewo poznania», co «drzewo
życia», na co wskazuje jej egzystencjalny fundament sięgający korzeniami do
pragmatyzmu amerykańskiego. Przedmiotem duchowości ponowoczesnej jest przede
wszystkim zmiana stosunku do samego siebie, zniesienie przeciwieństw, różnic i granic
w pojmowaniu rzeczywistości, wyciszenie rywalizacji, spontaniczna twórczość.
Propozycje, jakie prezentują przedstawiciele «nowej duchowości» są skierowane przede
wszystkim do ludzi poszukujących alternatywnych rozwiązań swoich problemów i
drogowskazów dalszego życia, a także do ludzi młodych, dla których pragnienie
wolności, poszukiwanie modelu bardziej sprawiedliwego świata, uznanie bezcennej
wartości osoby, obrona pokoju, otwartość na inne kultury, troska o ochronę środowiska
są wartościami mogącymi rzeczywiście dać «pełny sens egzystencji człowieka, jego
cierpieniu i śmierci»2.

МІЖВОЄННА ПОЛЬЩА В КОНТЕКСТІ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ
ТРАНСФОРМАЦІЙ: РЕЛІГІЙНИЙ ВИМІР
Наталя Король (м. Львів, Україна)
Завершення Першої світової війни стало переломним етапом в існуючому
світовому порядку, і в європейському геополітично-цивілізаційному устрої
насамперед. Три позірно могутні імперії, які були вісями функціонування
континенту[2] – і європейської цивілізації, приинили своє існування. На зміну
імперському устрою надходить доба національних держав, зі своїми
соціокультурними просторами та контекстами.
Одним із яскравих прикладів цивілізаційної трансформації Центрально-Східної
Європи можемо вважати ІІ Річ Посполиту, яка здійснила спробу поєднати частини
колишніх імперських володінь. Специфікою історичної долі польских земель було
те, що вони належали до усіх трьох імперій – Російської, Німецької, АвстроУгорської. Цивілізаційна трансформація від статусу імперської периферії до
національної держави у випадку міжвоєнної Польщі виявилась парадоксальною –
відроджена в 1921 році внаслідок Ризького мирного договору країна виявилась
багатонаціональною, поліетнічною та поліконфесійною. Поляки становили від 64 до
69 процентів населення (згідно переписів 1921, 1931, 1938 років). В окремих
воєводствах польське населення було меншістю – в порівнянні з українським,
білоруським чи литовським.
Релігійне життя ІІ Речі Посполитої в певному сенсі стало логічним
продовженням політичної ситуації в країні та зумовлених нею соціокультурних
контекстів. Ключовими проблемами, які стали детермінантою розвитку релігійної
ситуації, можна вважати -1)спробу побудови національної держави – і католицька
церква виконала роль одного з рушійних чинників у цій спробі; 2)ігнорацію
L. J. Pełka, Antropologia nowej duchowości, „Przegląd Religioznawczy‖ 2001, nr 3 – 4, s. 112.
J. Mariański, Kryzys moralny czy transformacja wartości, w: Imponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości i
więzi społeczne czasów transformacji, P. Sztompka (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 1999, s.
254.
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національних устремлінь інших народів, які опинились в складі польської держави,
3)специфіку формування національної та релігійної ідентичності на територіях так
званого «пограниччя».
Концепція Римо-Католицької церкви як бастіону польськості набула нового
звучання в період між двома світовими війнами. Релігія надає польському
націоналізмові потужного символічного звучання, нового значення набуває
найбільш могутня метафора польської національної риторики – «Польща – Христос
народів»[4, р. 27].
Вже з моменту утворення ІІ Речі Посполитої католицькі єпископи претендують
на проголошення католицизму державною релігією. Католицька церква швидко
долає розбіжності серед ієрархів, як-от щодо юрисдикції примаса – конфлікт між
митрополитами Гнєзна і Варшави залагодився так швидко, як і виник [20]. Спадок
трьох імперій, єпископства католицької церкви починають функціонувати в
контексті загальнодержавної політики – асиміляції національних меншин. На
землях, які належали Російській імперії, об‘єктом релігійної/ державної/
цивілізаційної експансії стає православ‘я. Застосовуються різноманітні методи
перетворення цієї конфесії на підконтрольну структуру
- від проголошення
Польської Автокефальної церкви і до спроб проведення неоунії на територіях,
заселених православним населенням.
На території Галичини релігія стає маркером національної ідентичності. В
середовищі
греко-католицького
(українського)
населення
митрополит
А. Шептицький поступово здобує статус не лише духовного, а й національного
лідера. Попри непрості взаємини з українським націоналістичним рухом
(детальніше – в монографії 1), релігійний чинник перетворюється на елемент
національної ідентифікації.
Ще складніше цивілізаційна трансформація з імперських території в
національну державу відбувалась на так званих територіях пограниччя – населених
литовцями і білорусами (Вільненська та Мінська дієцезії). Специфікою конфлікту
була належність і одних, і других до католицького віровизнання. Намагання як
литовців, так і білорусів, демонструвати свої національні устремління (напр.,
проповіді національними мовами) інтерпретувались як зазіхання на монолітнісь і
національну безпеку держави.
Очевидним є те, що релігійна ситуація в міжвоєнній Польщі була
віддзеркаленням специфіки політичної ситуації. Теоретична концепція Міжмор‘я,
бажання Ю. Пілсудського перетворити багатонаціональну Польщу на осердя
Центрально-Східної Європи – щоб уникнути домінування в регіоні Німеччини чи
Росії, апеляція до історичних традицій Ягеллонської Речі Посполитої програла
суперечку з реальною державною політикою, якій не вдалось уникнути глобальних
помилок в час масштабних цивілізаційних змін.
Література
1. Зайцев О., Беген О., Стефанів В. Націоналізм і релігія: Греко-Католицька
Церква та український націоналістичний рух в Галичині (1920-1930 роки)
/ Львів : Видавництво Українського Католицького Університету, 2011. –
384 с.
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СВОБОДА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В АНТРОПОЛОГІЇ ІВАНА
ПАВЛА II
Марія Кохановська (м. Львів, Україна)
Сучасність Іван Павло II вважає особливо вразливою до явища свободи: існує
велике прагнення до здобуття особистої та суспільної свободи і водночас – її хибне
трактування. Тому сенс свободи в контексті антропологічної проблематики він
розглядає як найбільш актуальне питання сучасної культури.
Основою при дослідженні сутності свободи та відповідальності в Івана Павла II
виступає досвід, а ключовими поняттями, завдяки яким відбувається розкриття їх
змісту є воля, вибір, правда, цінність та любов.
Свобода, на його думку, закорінена у трансцендентній людській гідності, є
«розпізнавальним знаком» людини, тим, що «нередуковане в людині». Подібно й
святий Августин вважає свободу центром людського буття. Виходячи із
християнського Об‘явлення, Іван Павло II пов‘язує реалізацію свободи із вибором
того, що веде до Бога. Саме у Ньому свобода бере свій початок.
Здійснення свободи Іван Павло II розглядає в контексті етичної проблематики.
Як і В. Джеймс, понтифік звертається до психологічних аспектів, до мотивів. Свободу
він розуміє як незалежність в інтенціональній сфері, як самостійність. Бути
свобідним означає жити відповідно до сумління. Вибір нерозривно пов‘язаний із
духовними цінностями, а тому зумовлює відповідальність. Як і в Е. Левінаса, у
працях папи «бути свобідним» означає «бути відповідальним».
Недотримання моральних цінностей, їх недостатня охорона у суспільстві є
викривленням свободи. Гарантом її майбутнього Іван Павло II називає правду, яку
розглядає як моральний закон, що вписаний у серцях усіх людей. Волю укорінює у
правді, а тому у добрі. Це дозоляє уникати утилітаризму, який «загрожує свободі осіб
та націй», а також перешкоджає формуванню «істинної культури свободи» [2, п. 13].
Свобода людської волі найповніше виявляється через повинність. Остання ж
проявляється через зустріч волі із нормою. Воля є вільна, але водночас повинна
шукати добро, яке відповідає її природі. Вибір волі виступає її обов‘язком і
здійснюється як ствердження цінності об‘єкту. Воля відповідно до своєї природи не
приймає нав‘язування їй об‘єкту як добра. Прагнучи останнього, вона сама повинна
його обрати і ствердити.
Свобода в Івана Павла II знаходиться у зв‘язку не лише з обов‘язком, але й з
іншою категорією етики – любов‘ю. Саме у ній, на думку філософа, виражається
свобода особи, а призначенням свободи є існування для любові. Невикористання
любов‘ю свободи приносить у світ порожнечу. Любов сповнює свободу добром, тобто
тим, до чого прямує воля відповідно до своєї природи. Любов займає у понтифіка
важливе місце: свобода є засобом, а любов метою. Таким чином властива реалізація
свободи є основою для розвитку людського в людині, а тому сприяє її
самоздійсненню, дозволяє відповідально вибирати цілі і шлях до мети. Відкинення
ж правди перетворює свободу на сваволю, зумовлює залежність від пристрастей і
суперечить покликанню людини.
Здатність пізнання правди означає можливість здійснення свободи і
самовизначення. Правда робить людину незалежною від накидання зовнішньої
оцінки усіх предметів та явищ як добрих. Іван Павло II пізнання відносить до того,
що знаходиться поза матерією: пізнання є не стільки віддзеркаленням предметів, як
переживанням правди про них.
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Принцип, що лежить в основі правильно зрозумілої свободи Іван Павло II
вбачає в імперативі І. Канта, однак пропонує інше формулювання: «Коли у твоїй
поведінці особа є об‘єктом дій, завжди пам‘ятай, що не можеш її трактувати як засіб
досягнення мети, як знаряддя, а потрібно враховувати, що вона має або повинна
мати власну мету» [1]. Для понтифіка бути вільним означає використовувати власну
свободу для того, щоб бути «людиною для інших». Якщо ж людина не готова віддати
себе у дар іншим, це веде до егоїстичної свободи.
Реалізація свободи відповідно до її природи зумовлює самостановлення особи.
Передумовою цього є слідування правді, а тому – вибір притаманного усім
морального закону. Свобода стає умовою діяльності на користь іншого.
Використання свободи властивим чином веде, на думку Івана Павла II, до
«безінтересового дару із себе самого» через любов. Відповідальність розглядається
філософом у двох аспектах: перед собою та перед іншими. Вони ж є складовими
відповідальності перед Богом. Отже, людина покликана до збереження у світі
гармонії.
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ПРО МОЛИТВУ В СУЧАСНОМУ РИТМІ ЖИТТЯ
Ольга Липка (м. Львів, Україна)
Ритм сучасного життя призводить до відчуття, що часу постійно не вистачає.
Ми спішимо і не встигаємо, втомлюємось, не вдоволені собою, не можемо іноді
навіть призупинитись, - деколи не розуміємо, задля чого робимо певні речі.
Витрачаємо багато часу на соцмережі і не знаходимо його, щоб зустрітися з друзями.
Обговорюємо ситуацію в країні, нарікаємо на владу і часто самі нічого не робимо для
змін на краще. Виснажуємося – залягаємо на дно… Може не у всіх і не завжди так,
але цей біг триває. Що може запропонувати християнство сучасній людині для
досягнення внутрішнього миру і гармонії? Ми бачимо, що християнські спільноти,
групи, рухи різних конфесій присутні в соцмережах, церковні календарі, Біблію чи
іншу релігійну літературу без проблем можна «закачати» у смартфон, існують
найрізноманітніші сайти та безліч записів на ютубі з проповідями, богослужіннями,
піснеспівами - усе це добрі осучаснені способи розширення і поглиблення релігійних
знань чи емоційних переживань. А вихідним пунктом справжньої метанойї є зустріч
з Господом у глибині серця. Така зустріч, спілкування з Богом – це і є молитва у тому
розумінні, в якому говорив Христос: «Ти ж, коли молишся, увійди у свою кімнату,
зачини за собою двері й молись Отцеві твоєму, що перебуває в тайні, а Отець твій, що
бачить таємне, віддасть тобі» (Мт. 6:6). Без такої молитви (пережиття Його
присутності) виконання релігійних приписів – це лише формальність.
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Чи можливо у ритмі часу ХХІ-го століття молитися так, як заохочував Христос?
Чи слід шукати інших форм?
Останнім часом спостерігаємо серед українців зростання інтересу до різного
роду східних медитацій, – і це свідчить про те, що сучасна людина шукає способів
самозаглиблення та досягнення гармонії з собою і зі світом. Чому у східній традиції?
Одна з можливих відповідей, що за звичай християнство пов‘язується з
відвідуванням храмів, богослужіннями, святами і постами. Поруч з тим, саме східна
гілка християнства має давню традицію Ісусової молитви, що сягає корінням
ісихазму, який проник в Україну ще в епоху Відродження, і практикували її не лише
монахи, а й світські люди.
У цій доповіді звернемося до духовних авторів західної культури ХХ ст.
Катерини де Гук Дохерті, Томаса Мертона, Генрі Ноуена, досвід життя яких
відобразився в їхніх книгах, а книги притягнули тисячі, якщо не мільйони сердець до
глибшої молитви.
Про Катерину де Гук Дохерті (1896-1985), при народженні Колишкіну,
щоправда не цілком правильно говорити як про людину західного світу. Там вона
провела більшу частину свого життя, але її духовність формувалася головно у
традиції російської православної церкви. Баронеса, що емігрувала з Росії після
Жовтневої революції, згодом перейшла у католицизм. Вихована у глибоко релігійній
родині, Катерина де Гук Дохерті познайомила західну церкву зі східною
християнською духовністю в її російському варіанті. У 1947 році заснувала «Дім
Мадонни», головною місією якого було служіння фізично та духовно убогим. При
цьому Домі у 1962 році створила першу «Пустелю», де бажаючі могли вникнути у
християнську духовність Східної Церкви. Досвід свого розуміння та пережиття
усамітнення з Богом Катерина де Гук Дохерті підсумувала у книзі «Пустеля» (вперше
опублікована у 1975 р.). Познайомивши читача з суттю пустельницького життя (як це
було в Росії ХІХ ст.), автор зробила спробу показати, як можна адаптувати цю
традицію до нашого часу. Звичайно, такий шлях вимагає зусиль і не всім підходить,
але рясні плоди такої молитви бачимо як в житті самої Катерини де Гук Дохерті, так і
в започаткованих нею «Домах Мадонни».
Напевно при думці про пустельників в нашій уяві постають сурові зарослі
монахи, які строго постять і безперестанно моляться. Це добрий образ. Але своїм
життям Катерина де Гук Дохерті показала, що йти на пустелю, жити у пустелі можна
теж і сучасній світській людині. «Пустеля, усамітнення, відхід - не обов‘язково місце,
скоріше - це стан розуму та серця. Таку пустелю можна знайти серед міста, у нашому
повсякденному житті. Треба лише пошукати та усвідомити нашу велику потребу в
ній. Це буде маленьке усамітнення, маленька пустеля, маленька заводь мовчання,
але досвідчені тут переживання, якщо ми відважимося на цей крок, можуть бути
такими ж святими, як у пустелі, у яку входив Сам Господь, адже святими
усамітнення, пустелю і мовчання чинить саме Бог» [1, с.19]. Автор заохочує ловити
кожну мить усамітнення у повсякденних справах та обов‘язках. Усамітнення можна
віднайти навіть коли потрапив у затор і чекаєш в авто чи коли на переповненому
шосе поволі рухаєшся серед інших машин.
Та є умова, яка впирається рубом у сучасний ритм життя. Катерина де Гук
Дохерті зазначає: «для того, щоб настроїтись на усамітнення, необхідно відкинути
усі забобони, що стосуються часу. Бог сміється над часом, адже якщо наші душі
відкриті і доступні Йому, Він може закликати, змінювати, підносити, преображати їх
в одну мить. Він може сказати людині, яка їде в потоці машин: «Я заведу тебе у
пустелю, і буду тобі до серця промовляти» (Осія 2:16) [1, с. 20]. Ми звикли говорити,
що життя – це рух, діяльність, активність, це бути в курсі всього. Час, на все потрібен
час! Але у духовному вимірі життя – це також споглядання Бога в тиші серця.
Можливо, саме тому цікавляться люди східними медитаціями, що бракує їм такої
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тиші. «Без мовчання немає усамітнення. Насправді мовчання іноді розуміють як
відсутність мовлення, але воно завжди є сприйняттям! Звичайна відсутність шуму,
якщо ми при цьому не дослухаємся до голосу Бога, не є мовчанням» [1, с. 20]. Щоб
осягнути такі істини треба відважитися шукати таких митей тиші, усамітнення,
пустелі, про які пише Катерина де Гук Дохерті. Стати пустельником у сучасному світі
не означає покинути цей світ. Пустельник «розчищає місце всередині себе, де можна
бути дуже близько з Христом, і досягає цього з допомогою молитви – Ісусової або
будь-якої іншої, яку вважає відповідною» [1, с. 78].
Томас Мертон (1915-1968) народився в сім'ї художників-протестантів, рано
втратив маму, незабаром і батька. За першою професією журналіст, що не цікавився
релігією. В результаті духовних пошуків прийшов до католицизму, згодом вступив
до ордену трапістів. Популярність книг Томаса Мертона дала підставу вважати його
визначним духовним автором XX ст. Письменник був знайомий з багатьма діячами і
духовним досвідом різних релігій. Попри засвоєння технік буддійської медитації
Японії, Шрі-Ланки і Тибету, залишався католицьким монахом. Особисто знав
Катерину де Гук Дохерті, певний час жив у заснованому нею «Домі Мадонни».
В одній із книг Томас Мертон зазначав: «Ви ніколи не знайдете внутрішню
самоту, аж доки не докладете якихось свідомих зусиль, щоб звільнитися від бажань,
турбот, прив'язаностей. Зробіть все, що можете, щоб уникнути шуму і людських
справ… Жодна людина, що шукає звільнення і світла на самоті, духовної свободи, не
може пасивно піддаватися всім закликам суспільства продавців, рекламодавців і
споживачів. Без сумніву, життя не можна прожити в людському вимірі без певних
розумних задоволень. Однак стверджувати, що всі задоволення, які нам пропонують
як необхідність, є тепер "розумні" - це цілком інше» [2]. Докладати свідомих зусиль...
У нинішній «швидкісній» культурі, коли багато що дається одним лиш дотиком
пальця до сенсорного екрану чи натиском на кнопку автомата, - зусилля можуть
виглядати подвигом. У духовному контексті це й буде духовний подвиг –
протистояти рекламі, не купуючи все підряд чи уникати надмірного проводження
часу в соцмережах. Не кожен спроможен виглядати диваком в товаристві чи на
роботі. Це і є нині ті тісні ворота, про які говорив Христос. Змінилося зовнішнє
обрамлення, але не суть.
Мету пустелі Томас Мертон окреслює так: «Ми не йдемо в пустелю уникати
людей, а вчитися знайти їх. Ми не залишаємо їх, щоб більше не мати з ними нічого
спільного, а для того, щоб навчитися робити їм добро. Але це тільки вторинна мета.
Єдина мета, яка охоплює всі інші, - це любов до Бога...»[2] В іншій книзі він
зазначає: «Як тільки людина уповні готова бути сам на сам з Богом, тоді вона вже є
на самоті з Богом, незважаючи на те, де перебуває: в селі, в монастирі, у лісі чи в
місті. Блискавиця спалахує зі сходу на захід, освітлюючи весь обрій і влучаючи там,
де захоче, і в такий самий спосіб необмеженим привілеєм Бога є спалахнути в
глибинах душі тієї людини і освітити її» [3, с. 101].
Генрі Ноуен (1932-1996) голландський католицький священик, професор,
богослов та письменник, що перервав свою викладацьку кар‘єру і оселився в одній зі
спільнот «Ляршу-Ковчегу», де разом живуть розумово неповносправні особи та
асистенти; впродовж останніх десяти років життя був духівником цієї спільноти.
Незадовго до смерті відвідав Україну, провівши реколекції (дні духовної віднови) для
молоді. Серед людей, які вплинули на його світогляд, – Томас Мертон.
Ось ці роздуми Генрі Ноуена наче підсумовують думки попередніх авторів: «Ми
ніколи не зробимо поступу в молитві, якщо не відведемо хвилину, годину, день,
тиждень – любий час – тільки для Бога, для Нього одного. Це завдання вимагає
чималої дисципліни та мужності, оскільки, як правило, у нас завжди знаходиться
щось терміновіше і важливіше. А час, коли «ми просто сидимо і нічого не робимо»,
видається марно втраченим і часто більше гнітить, аніж допомагає. Але іншого
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шляху нема. Предстати в тиші перед Господом – ось центральне місце будь-якої
молитви. Спершу некерований шум і різні голоси в нашій душі заглушають голос
Бога. Часом цей гомін нестерпний. Проте повільно і поступово ми починаємо
відчувати, що час, проведений у тиші та спокої, умиротворює душу та поглиблює
усвідомлення себе і Бога. Потім, дуже швидко, ми помічаємо, що нам не вистачає
подібного усамітнення, якщо з якоїсь причини ми позбавлені його. І перш ніж ми
усвідомимо, що відбувається, у душі народжується прагнення до тиші, в якій з нами
говорить Бог» [4].
Досвід цих трьох людей – лиш крапля в морі, але популярність їхніх книг,
принаймні Томаса Мертона та Генрі Ноумена (автобіографічна «Семиярусна гора»
Т. Мертона стала бестселлером, а написана після кількаденного споглядання
Г. Ноуменом оригіналу картини «Повернення блудного сина» однойменна книга
зайняла 66 позицію у сотні найкращих християнських книг за версією «Church
Time» у 2014 р.) констатує той факт, що люди шукають внутрішнього миру,
потребують Бога, прагнуть чогось більшого, аніж пропонує реклама. Важко сказати,
чи таких людей багато. Але солі і не мусить бути багато (Ісус Христос: «Ви – сіль
землі» Мт.5:13). Головне, щоб вона не звітріла. Молитва в тиші, усамітненні, пустелі,
в якій ми постаємо перед Богом з відкритим серцем – навіть якщо це лиш кілька
хвиль щодня – здатна запалити людину і вчинити її світлом для інших, бо це
Господь світитиме у ній. Це Світло променіє з очей Катерини де Гук Дохерті, Томаса
Мертона, Генрі Ноумена та багатьох інших, відомих та невідомих людей.
Перспективою розвитку даної теми є дослідження думок сучасних українських
духовних лідерів, богословів та письменників про усамітнення, про молитву в тиші
та медитацію.
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ЕКУМЕНІЧНИЙ РУХ МІЖ СХІДНИМ І ЗАХІДНИМ
ХРИСТИЯНСТВОМ У XX–XXI СТ.
Леонід Макаров (м. Покровськ, Україна)1
Чи не найголовнішою сучасною тенденцію в умовах соціокультурних
трансформацій є явище глобалізації. Воно стосується усіх сфер людської діяльності.
Науковий керівник – Нікульчев Микола Олександрович, доктор богословських наук, кандидат філософських
наук, професор, завідувач кафедри філософії ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» (м.
Покровськ)
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Це процес всесвітньої економічної, політичної, культурної та релігійної інтеграції та
уніфікації. Це об'єктивний процес, що носить системний характер, тобто охоплює всі
сфери життя суспільства. В результаті глобалізації світ стає більш пов'язаним і більш
залежним від усіх його суб'єктів. Погляди на витоки глобалізації є дискусійними, та
усі згодні з тим, що найпомітніший поштовх до «всесвітнього зближення» був
зроблений у XX ст., та продовжив свою дію у XXI. Цю тенденцію не ослабили навіть
дві світові війни, що відбулися у короткий проміжок часу, з огляду на світові історію.
Навпаки, можна сказати, що з закінченням Другої світової війни гостро постало
питання необхідності більш тісного діалогу заради миру у взаєморозуміння.
Паралельно з економічним, культурним, політичним відбувалося і релігійне
зближення. У XX–XXI ст. між двома найбільшими християнськими конфесіями
відбулися події, що стали безпрецедентними, та, можна сказати, трапилися вперше
за тисячолітню історію їх існування, що, власно кажучи, і зумовлює актуальність
даної теми. Такий рух на зближення в християнстві прийнято називати
екуменічним. Багато хто розуміє цей термін у негативному сенсі як ліберальне
релігійно-філософську течію з тенденцією до об'єднання різних конфесійних
напрямків в рамках однієї церкви. Ми ж вживатимемо це слова у більш
поміркованому сенсі, розуміючи екуменізм, як ідеологію та рух за співпрацю та
взаєморозуміння між християнами різних конфесій, виключаючи їх об‘єднання чи
злиття. Завданням цієї роботи є дослідження сучасної тенденції зближення двох
найбільших християнських конфесій.
Початок сучасному екуменічному руху було покладено учасниками Всесвітньої
місіонерської конференції, що відбулася в 1910 році в Единбурзі. Вони заснували в
1921 році Міжнародну місіонерську раду, а також два міжнародних товариства: в
1925 році «Життя і діяльність» (вирішення питань взаємовідносин християнства з
суспільно-політичними та економічними явищами) і в 1927 році «Віра і порядок»
(ставило собі за мету возз'єднання розрізнених деномінацій). Головною організацією
екуменізму є Всесвітня рада церков (ВРЦ), що утворена в 1948 році на Першій
асамблеї в Амстердамі в ході десятирічного злиття всіх перерахованих вище
організацій. Саме участю у Всесвітній раді церков покладений початок зближенню
Східної і Західної християнських церков: двох найбільших конфесій даної світової
релігії.
Але все ж цей майданчик так і став тим фактором, що зміг істотно зблизити
зазначені сторони. Навіть сьогодні, хоча Римо-католицька церква і має
представників у Всесвітній раді церков, однак не є її членом. Справжнім поштовхом
до реального зближення став Другий Ватиканський Собор, коли Католицька церква
офіційно стала на позиції екуменізму. Зокрема, це відображено в декреті Другого
Ватиканського собору Unitatis Redintegratio, енцикліці Папи Івана Павла II Ut Unum
Sint, декларації Dominus Iesus та інших офіційних документах Католицької церкви
[4].
Так, на ΙΙ Ватиканському соборі був прийнятий декрет Unitatis redintegtatio. Цей
документ, який став поворотним пунктом в історії відносин Католицької церкви і
християн інших конфесій. Unitatis redintegtatio став одним з головних плодів
Католицького поновлення, йому вдається впливати на суспільство навіть досі. В
цілому, протягом трьох з половиною років, за період в чотири сесії Собор прийняв
чотири конституції, дев'ять декретів і три декларації.Це був незвичайний Собор, на
якому приймалися незвичайні документи. Історія II Ватиканського собору – історія
Собору, перевернув «з ніг на голову» відносини між католиками і представниками
інших конфесій. І як цього не чинили опір консервативні кола католицтва, механізм
був запущений, і дороги назад вже не було [4].
Прийнятий 21 листопада 1964 року декрет ІІ Ватіканского собору Unitatis
redintegtatio, інакше називають постановою про екуменізм. Саме в ньому найбільш
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яскраво виражено католицьке оновлення в сфері взаємин Святого Престолу до
християн інших деномінацій, зокрема протестантів. Схвалений 2137 учасниками
собору, і підписаний єпископом Риму Павлом VI, документ складається з двадцяти
чотирьох статей, об'єднаних трьома главами. Він не великий за обсягом, але навіть
при поверхневому вивченні видно, що кожне слово в ньому продумано і зважено.
Напевно, не було в історії християнства документа, який би сприяв
міжконфесійному миру так, як декрет Unitatisredintegtatio. У перекладі з латині, це
значить «Відновлення єдності». Можна, поза всяким сумнівом, заявити, що його
назва виправдана. Тисячолітня історія Церкви ще не знала таких кроків до єдності.
Можна сказати, що весь цей час відбувався процес її поділу. Починаючи від великого
розколу 1054 року і пізніше, Церква поділялася на все менші сегменти. Однак події
середини XX століття дали надію на відновлення єдності[4].
Наприклад, другий розділ документу, присвячений висвітленню такого
важливого питання нашої теми, як екуменічні діяння. Тобто вона про те, на які
практичні кроки готова піти Католицька церква заради досягнення миру в усьому
християнському світі. У ній проводиться грань між важливими і другорядними
речами, а, отже, дається вказівка про те, на що варто звертати увагу, а на що ні. Перш
за все, в ній йдеться про загальну відповідальність за підтримання здорових
відносин між католиками і іншими християнами. Але не тільки загальну, а й
різнобічну, тому що це має стосуватися не лише офіційних служінь, а й
повсякденного життя[4].
Одним з найбільш впливових учасників Собору, і одним з головних його
ідейних натхненників став Карл Ранер, німецький теолог. Богослов'я Карла Ранера,
напевно, найбільш, видатного католицького мислителя століття було одним з
головних чинників в поточному процесі церковного оновлення. Йому вдалося
заново переосмислити вже усталені і закоренілі догми і доктрини і зробити це
неймовірно професійно і якісно. Як результат, переосмислити це довелося всім [5,
с. 92–105].
Найбільш популярною і оспорюваної з його концепцій була і залишається
концепція «анонімного християнства». Багато богословів вважали саме Ранера
батьком цього вчення, однак його зачатки присутній в ранніх творах Е. Схіллебекса.
Він пише, що анонімна релігія може приймати приховані форми. Незважаючи на
повне заперечення церкви і навіть повну моральну деградацію, люди які щиро
приймаються об'єктивні цінності існує платформа для можливості їхнього спасіння у
богословському розумінні цього слова[5, с. 92–105].
Але першою відчутною віхою у зближенні церков стала відміна обоюдних
анафем, накладених ще під час розколу у 1054 р. Скасування проклять, взаємно
накладених
один
на
одного
Римсько-Католицькою
Церквою
і
Константинопольським Патріархатом в 1054 році, являє собою реальний і
найважливіший крок на шляху до єдності і зближення християнських церков. Сам
по собі цей крок, звичайно, не здатний згладити всі протиріччя і розбіжності, що
накопичилися за ціле тисячоліття, однак створює необхідні передумови для
подальшого діалогу та відновлення повного молитовного і сакраментального єдності
між двома Апостольськими Церквами. Що стосується екуменічного руху, розуміючи
його в самому широкому сенсі, то цю подію можна вважати найбільшим
досягненням, що далеко виходять за його рамки [1, с. 679–683].
Скасуванню анафем передувала знаменна зустріч в Єрусалимі Папи Павла VI і
Вселенського Патріарха Афінагора I, що відбулася в січні 1964 року. Ця зустрічі мала
перш за все величезне символічне і духовне значення. Папа і Патріарх читали разом
первосв‘ященнецькумолитву Ісуса Христа, перемежовуючи вірш по-грецьки і полатині (Ів. 17, 1–26), разом благословляли народ, що зібрався, і нарешті обмінялися
поцілунком миру. Треба сказати, що до своєї подорожі в Святу Землю Патріарх
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провів консультації з усіма Православними Церквами. Всі вони, за винятком Церкви
Грецької, що відмовилася від виразу будь-якої позиції, висловили своє задоволення і
схвалили його ініціативу. Святіший Патріарх Московський і всієї Русі Алексій додав,
що приєднався б до цього паломництва, якби йому дозволили вік і здоров'я[1, с. 679–
683].
Скасуванню анафем також передував ряд зустрічей між ієрархами обох Церков,
а також створення паралельних богословських комісій в Римі і Константинополі.
Було досягнуто згоди: «Усунути з пам'яті церковної ці акти взаємного відлучення,
спогади про які і досі служить перешкодою до зближення в дусі любові, аби віддати
їх забуттю». Після цього була вироблена загальна Декларація, яка була урочисто
оприлюднена і прочитана одночасно в соборі Святого Петра в Римі і в соборі Святого
Георгія в Константинополі. Оприлюднення цієї Декларації сталося 7 грудня 1965
року. Її текст і до цього дня зберігає все своє значення для подальшого примирення і
діалогу між Римо-Католицькою Церквою та Православ'ям в цілому, не дивлячись на
те, що вона стосується тільки відносин між Римом і Константинополем, розірваних
дев'ять століть тому.З огляду на системи автокефалій зняття анафем з православної
сторони стосується лише Церкви Константинопольської. Але вона також була і
головною учасницею подій 1054 року. Однак Патріарх Афінагор інформував про свій
крок всіх предстоятелів церков-сестер, які поставилися до цього доброзичливо[1, с.
679–683].
Варто зазначити, що 25 травня 2014, Папа Римський Франциск знову зустрівся з
Константинопольським Патріархом Варфоломієм в храмі Гробу Господнього в
Єрусалимі. Зустріч відбулася рівно через 50 років після того, як в Єрусалимі
зустрілися їхні попередники – Папа Римський Павло VI і Константинопольський
Патріарх Афінагор, які зняли один з одного взаємні відлучення, накладені в
результаті Великого розколу в 1054 р. Ця зустріч передусім стала дуже символічною і
підтвердила наміри лідерів обох церков продовжувати зближення та налагоджувати
взаємний діалог між церквами [2, с. 211–237].
«Наша братня зустріч сьогодні є новим і необхідним кроком на шляху до
єдності, до якої привести нас може тільки Святий Дух», - заявили Папа Франциск і
Патріарх Варфоломій I в загальній декларації. «Сьогодні ми підтверджуємо нашу
прихильність продовжувати разом шлях до єдності, про який Христос, Господь наш,
молився Батькові: «Щоб усі були одно» (Ів. 17, 21)», - йдеться в декларації понтифіка
і Патріарха, опублікованій за підсумками зустрічі. Найбільш пам‘ятним епізодом
зустрічі Папи з Патріархом в храмі Воскресіння Христового (Гробу Господнього) в
Єрусалимі, став момент, під час якого Папа Франциск поцілував руку Патріарха
Варфоломія. За словами очевидців, Константинопольський Патріарх відчув
замішання, не встигнувши прибрати руку до поцілунку, ввічливо відповів
хрестоподібним цілуванням. Можна розглядати цей жест як чергове зовнішній
прояв смирення з боку Папи Франциска[2, с. 211–237].
Знаменна подія у питанні зближення церков відбулася декількома роками
раніше. Папа римський Бенедикт XVI і голова Константинопольської православної
церкви патріарх Варфоломій I відслужили спільну суботню літургію в Сикстинській
капелі у Ватикані. Понтифік і його гість зробили спільну молитву і закликали
католиків і православних усього світу об'єднати зусилля в боротьбі з релігійним
фундаменталізмом. Бенедикт XVI висловив подяку Варфоломію I, який також
носить титул Вселенського патріарха, за згоду взяти участь в богослужінні в
Ватикані. Папа римський назвав це радісним досвідом єдності. Це стало своєрідною
відповіддю на події листопаду 2006р., колипонтифік відгукнувся на запрошення
Варфоломія I і побував в Туреччині з візитом. У свою чергу патріарх
Константинопольський був запрошений виступити перед католицькими ієрархами
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на Всесвітньому синоді католицьких єпископів, який в цьому ж місяці проходив у
Ватикані[2, с. 211–237].
Варто сказати, що Російська православна церква завжди стояла трошки
осторонь процесів зближення, головними діячами якого були Вселенський Патріарх
та Папа Римський. Це пояснюється, передусім, політичною складовою. Але
минулого року під час зустрічі на Кубі, вперше за п‘ять століть, Папи Римського
Франциска і Святішого Патріарха Кирила була заява, що відповідає сучасним
тенденціям зближення церков. Можлива вона в якійсь мірі лишається
декларативною і формальною, та все ж її текст може стати важливим історичним
досягненням і поштовхом до початку справжнього діалогу. Нижче приведена цитата
6 статті спільної декларації з цієї зустрічі: «Усвідомлюючи існування численних
перешкод, сподіваємось, що наша зустріч зможе причинитися до відновлення цієї
єдності, бажаної Богом, за яку молився Христос. Нехай же наша зустріч зможе
надихнути християн усього світу з оновленим запалом молитися до Господа за повну
єдність між Його учнями. У світі, який очікує від нас не лише слів, але й конкретних
жестів, нехай же ця зустріч зможе стати знаком надії для всіх людей доброїволі!» [3].
Таким чином, можна дійти певного висновку, що релігія в умовах
соціокультурних трансформацій також не стоїть на місці, але навпаки змінюється та
пристосовується до нових форм суспільного життя. Одним з головних явищ у
релігійному житті сьогодення є екуменізм, що спостерігається, в тому числі, між
найбільшими християнськими конфесіями світу.
Ця тенденція зародилася ще у середині минулого століття, й активно
продовжує свій рух у наші дні. І якщо щось і гальмує цей рух, то це здебільшого
політичні розбіжності, адже, як не як, але жодна релігійна організація не може
остаточно позбутися секулярного впливу. Що ж стосується суто релігійних протиріч,
будь то питання соціальні чи богословські, то ці проблеми вирішуються порівняно
легше. Налагодження діалогу між церквами, що століттями дихали ненавистю одна
до одної є викликом часу, і можна очікувати, подібна тенденція тільки
посилюватиметься. Тому дана робота безперечно відповідає сучасним тенденціям
суспільно-політичного життя і покликана відповісти на найактуальніші питання
сьогодення, такі як можливість зближення між Східним і Західним християнством.
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РЕЛІГІЙНІСТЬ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ В СУЧАСНОМУ СВІТІ
Олег Огірко (м. Львів, Україна)
В умовах становлення і розбудови Української держави, її духовного
відродження дана проблема надзвичайно актуальна. Адже саме від того, чи зуміємо
ми належно сформувати українську еліту, яка вміє показувати добрий приклад і
вести за собою інших залежить майбутнє нашої країни. Якою ж має бути інтелігенція
України?
В перекладі з латинської мови слово intelligentis означає – знавець, фахівець. Та
саме слово «інтелігенція» зродилося у росіян в царській дійсності письменником
П.Д. Бобрикіним (60-ті роки XIX ст.) та згодом із російської мови перейшло до
інших мов. Ним визначався соціальний прошарок, що складається з осіб, професійно
зайнятих розумовою працею, наприклад, діячі науки й мистецтва, інженери, учителі,
лікарі.
Властива інтелігенція – це нащадки індустріальної цивілізації. Та не кожний
спеціаліст з вищою освітою є інтелігентом. Справжній інтелігент не тільки повинен
визначатися розвиненим розумом, але й повинен бути людиною волі – характеру та
повною особистістю.
Повноціла людина – це істота, яка має чотири прикмети. Перша – це
розумність. Про те, що людина наділена розумом і тим відрізняється від тварин,
свідчить її спроможність творити поступ – прогрес.
Розум людини постійно шукає правди аж до досягнення її повноти, якою є Бог.
Друга риса людини – це її свобода (вільна воля). Сама свобода має два акти: перший
– щось самому від себе починати без впливу ззовні, а другий акт – це вибирати.
Тобто свобода людини проявляється в устремлінні людини до добра, бо лише воно
може її задовольнити. Тому людина завжди вибирає тільки добро. Навіть самогубець
вважає, що менше зло не жити, ніж жити серед таких обставин, які склалися. Хоча
це груба помилка! Як розум не може нічим наповнитися аж доки не осягне правди,
так і воля не насититься аж доки не осягне добра. А найвища правда і добро це
Господь Бог – найвища істина.
Третьою рисою людини є те, що вона істота соціальна, бо народжується серед
людей, живе в сім‘ї та у суспільстві, й навіть вмираючи мусить розраховувати на
інших, бо і поховати її мусить хтось. Власне оця соціальність людини вимагає у її
стосунках з іншими інтелігенції. Ось чому людина покликана любити інших.
Останньою четвертою рисою людини є те, що вона – істота релігійна. Апологет
християнства Тертуліан (155-220) писав: «Anima humana naturalis christiana» –
«Людська душа вже з природи християнська». Отож, роздумуючи над самою
людиною, бачимо що практично не можливо, щоб розумна істота не плекала якогось
релігійного почуття.
Людина шукає в житті три речі: перша – життя (ніхто не хоче вмирати); друга –
правда (людина завжди в пошуках правди); третя – любов (кожен хоче любити і бути
любленим). А це якраз – правдиве визначення Бога. Бог – Життя, Правда, Любов.
Тому в душі людини весь час є бажання любові. Вона тужить за Любов‘ю. Ця туга
робить її подібною до Бога, зроджує бажання з‘єднатися з Ним, бо Бог – Любов.
«Боже, – скликує псалмопівець, – Ти Бог мій! Тебе шукаю пильно. Тебе душа моя
прагне. Тебе бажає тіло моє в землі сухій, спраглій і безводній» (Пс. 63,2).
Підтверджується правильність думки блаженного Августина (354-430), який навчав:
«Cтворив Ти мене Господи для Себе, але не спокійне моє серце поки не спочине у
Тобі». Ось чому людина повинна прагнути Бога понад усе [1, с. 34].
Сама ж релігія – це зв‘язок людини з Богом. Коли цей зв‘язок є живий та
діяльний, то особа стає побожною, праведною, а коли ставиться до Бога байдуже,
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тоді маємо байдужу, індиферентну особу, а врешті коли зв‘язок обривається, то стає
холодною та й навіть ворожою, тоді маємо атеїзм чи безвірство і безбожництво.
Самий же корінь безбожництва зроджується на непошані статі. Сексуальне
розбещення – корінь атеїзму. Тому що людина ведена статевим пожаданням хотіла б
викреслити Бога зі свого життя і ради того твердить, що вона не вірить. Люди, які
хочуть жити поза Божим законом чи без нього, не хочуть визнавати над собою Бога,
що є Творцем закону. Недарма в атеїстичному суспільстві вбивали, грабували,
розпустували, знищували твори мистецтва й брехали. Бо таким на перешкоді є
Господь Бог.
Релігію виявляємо вірою, бо не маючи змоги бачити Бога, ми тільки знаємо про
нього з Об‘явлення. І саме віримо, що Бог говорив через пророків і нарешті через
свого Сина Ісуса Христа, про що писав св. апостол Павло у вступі листа до євреїв.
Самі ж релігії прибирають різних форм, бо вони є як монотеїстичні так
політеїстичні, тобто, чи визнають одного Бога чи божків. Є ще поділ вірувань на
теоцентричні та космоцентричні. Перші зосереджуються навколо Абсолюту, а другі
властиво є системами та людськими спекуляціями і обертаються навколо себе й світу
як індуїзм та буддизм.
Є теж віри об‘єктивні та суб‘єктивні. Перші отримують засади віри ззовні, як,
наприклад, юдейська чи християнська віри. Вони об‘явлені Богом через праотців,
пророків та й врешті, як влучно згадує св. апостол Павло, через самого Сина Божого
Ісуса Христа. Інші віри, наприклад, рунвіра – рідна українська національна віра – це
тільки вигадані людьми вірування та суб‘єктивні релігії.
Сама автентична віра мусить мати п‘ять прикмет: розумна, загальна чи
повноціла, постійна, сильна й діяльна. Перша прикмета справжньої віри є та, що
вона має бути розумна, тобто виключає якийсь ірраціоналізм віровизнання та й не
може тим самим противитися науці, бо інакше не могла бути розумна.
Релігія не може суперечити науці вже з того, що і віра й наука мають одне й те
саме джерело – Господа Бога Творця і Спасителя людей. Останніми часами,
враховуючи досліди науки, не лише Біблія чи Церква, але й наука стверджує, що віра
і наука – це дві сестри, яка одна одну доповнює і навіть сама тільки наука може
довести до пізнання Бога та його вимог до нас. Наука – це упорядкована система
знань про явища і закони навколишньої дійсності, а релігія – це зв'язок і
відновлення зв‘язку людини з Богом. Наука намагається дати відповідь на питання:
«Що являє собою навколишній світ?», а релігія дає відповідь людині на питання:
«Звідки взявся світ?». Наука і релігія не заперечують одна одну, а взаємно
доповнюють і є немовби двома крилами людського життя. Наука допомагає релігії
звільнитись від забобонів і міжрелігійної ворожнечі, а релігія застерігає науку від
абсолютизму та скеровує її у русло забезпечення добробуту і миру для людства.
Засновник теорії відносності Альберт Ейнштейн сказав: «Віра без науки сліпа, а
наука без віри крива».
Хоча наука і релігія по різному пояснюють світ, але їхні остаточні висновки про
причину того, чи іншого явища збігаються. Відомий фізик, засновник квантової
теорії поля Макс Планк писав: «Бог для віруючих стоїть на початку мислення, а для
фізиків на кінці мислення». Образно кажучи, наука допомагає людям рухатись
вперед, а релігія вказує напрямок руху. Релігія і наука виходять з того самого
джерела і ведуть до тієї самої мети. Вони обидві є виявом людського мислення,
шукання і відчування. Вони обидві шукають правди: «і спізнаєте правду, і правда
визволить вас» (Ів. 8.32). Релігія веде до Бога прямо, шукаючи Творця, а наука йде
до Творця посередньо, шукаючи Його крізь творіння. Релігія доходить до повної
таємниці, до останніх причин усього, що існує, а наука затримується на поверхні,
відкриваючи другорядні причини та послідовні зв‘язки [2, с. 43].
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В сьогоднішній час атеїсти вже явно не заперечують Бога, але говорять, що Бог
ніби людьми не опікується. Вони теж заперечують душу та існування ангелів,
міркуючи так: вірують в Бога, то нехай, але Бог не буде нагороджувати чи карати.
Тим самим, нібито, нема чого розраховувати на Бога. Подекуди, на жаль, вони
заперечують Божу справедливість, хоча Любові загалом не торкаються. Вони
голосять: де б такий люблячий Бог Отець карав людей вічним пеклом і таке інше.
Хоча їм треба сказати, що Господь Бог настільки люблячий та й наскільки і
справедливий. Кожна прикмета в Бозі безконечна.
Відповідаючи на закиди, які не раз ставлять атеїсти, мусимо їм відповісти так:
коли інтелігент хоче бути справжнім інтелігентом, то він повинен бути справді
розумним. А без віри цього не осягне. Зрештою, розглядаючи прикмети людини, яка
не може вдовольнитися нічим, а тільки повною правдою та добром, то мусить
визнати Бога.
Найкраще доведемо на прикладах, що можна бути справді інтелігентним,
маючи сильну віру в Бога та зберігаючи Божі принципи. Одним із передових
віруючих людей був радянський вчений І. Павлов (1849-1936), якому навіть атеїст Й.
Сталін не мав відваги не лише заперечувати його християнські переконання, але й
практику.
Відомий дослідник і винахідник вакцини проти сказу Луї Пастер був віруючим
християнином. Видатний винахідник професор Олександр Вольта був дуже
побожним і навіть у храмі услуговував священику.
Коли після другої світової війни Європа лежала в руїнах, то її відродили три
інтелігентні християнські політики: Конрад Аденауер – німець, Роберт Шуман –
француз і Алсідес де Гаспері – італієць. Останнього навіть вже намагаються
проголосити блаженним католицької Церкви.
До віруючої інтелігенції належав блаженний Йосип Москаті (1880-1927). Він
був лікарем і професором медицини в Неаполі. У час його медичних студій
викладали знані агностики та атеїсти як Фогт, Малешот, Бохнер, Феєрбах, але вони
не лише не ослабили віри цього побожного італійця, а навпаки тільки укріпили її.
Коли насміхалися із нього інші, то він був спокійний і казав, що Господь хай діє.
Не менше побожним інтелектуалом був італієць професор Контардо Ферріні
(1859-1902). Він прожив 43 роки і доказав своїм життям і діянням, що можна бути
направду віруючим християнином і рівно ж знаменитим ученим.
Церква вшановує 23 жовтня мирянина філософа Северина Боеція (480–524) і
визнає його за святого. Бо цим ще раз доказує, що можна бути високовченим і до
цього праведним.
В «Житті святих» маємо ще святого Петра Юрія Фрассаті, що займався
інженерією (1901-1925). Він був членом третього домініканського чину. Не менше
віруючим і високовченим був канцлер англійського короля Генріха VIII св. Томаc
Мор. За вірність Апостольському Престолу він заплатив своїм життям. Жертовністю
теж відзначилася блаженна Іванна Беретта Молла (1922-1962), що за свої
переконання про вартість життя дитини заплатила власною смертю.
Один священик з Іспанії Хосе Марія Балагвер (1902-1975) спеціально
присвятився для інтелігенції. Він створив організацію «Opus Dei» – «Боже Діло» і ця
організація щорічно має до тридцяти новоєреїв з різних професій. Ясно, що на
«Opus Dei» атеїсти кидають різні наклепи, що це, нібито, організація, що
намагається політично опанувати держави.
Світову громадськість завжди цікавила думка вчених, яка загалом була
однаковою: «Так, Бог – Творець світу існує». Статистика це підтверджує. Зокрема,
1909 року німецький професор Др. Денерт опублікував книгу з результатами
опитування 262 провідних учених світу. З них 92% визнали себе віруючими і лише
2% – атеїстами, 6% зарахували себе до агностиків, тобто до таких, хто «не знає», хто
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не має з цього питання певної думки. На початку 30-х років із 133 англійських та
американських вчених віруючими визнавали себе 89% (ці результати було наведено
тоді ж у книжці Тамбура «Релігійні вірування сучасних вчених»). Найповнішу збірку
висловлювань провідних учених ХХ століття на релігійні теми («Що кажуть про Бога
сучасні вчені») опублікував у Брюсселі (1960 р.) ієромонах Куртуа. Додамо, що в наш
час з кожних п‘яти професорів у США чотири визнає себе віруючими [2, с. 45].
Не можемо закидати також брак довір‘я до Бога нашому національному
пророкові Тарасу Шевченку, який тільки в Кобзарі до півтора тисячі разів згадав про
Бога й справи зв‘язані з релігією. Леся Українка створила половину своїх п‘єс на
основі біблійних тем. Один з найкращих шедеврів християнського всепрощення
написав Іван Франко у своїх «Панських жартах», який, на жаль, сьогодні не
вивчають в навчальних закладах. Його знамениті строфи «Паренетікон»
розкривають морально-етичні проблеми людства. У 1878 – 1882 роках Франко
написав ряд нарисів про львівську «інтелігенцію», де висміяв їхню пиху,
чванькуватість, амбіційність та затурканість. За це його було піддано жорстокій
критиці. Але Каменяр влучно відповів на неї знаменитим віршем «Сідоглавому»:
Ти, брате, любиш Русь
За хліб і кусень сала.
Я ж гавкаю раз в раз,
Щоби вона не спала.
Українці пишаються своїми великими, славетними інтелігентами, які щиро
вірили в Бога та засвідчили глибоку духовність, талановитість і відповідальність:
ректор Болонського університету – Юрій Дрогобич, першодрукар – Іван Федорович,
засновник Києво-Могилянської Академії – митрополит Петро Могила, славетний
філософ – український Сократ – Григорій Сковорода, відомий педагог – Кость
Ушинський, національний пророк і Кобзар – Тарас Шевченко, відомий фізик і
перекладач Святого Письма – Іван Пулюй, Каменяр – Іван Франко, знаменитий
педагог – Григорій Ващенко [1, с. 290].
Ніде правди діти, ми таки належним чином не оцінили найбільшого дару
України – відкриття дороги до Бога, відродження Церкви. Говоримо про це з болем в
душі, бо тривожить нас ставлення нашої інтелігенції до Церкви загалом. А питання
досить просте: чи відвідує щонеділі Церкву наша інтелігентська еліта: доценти,
професори, академіки, високі політики, владні чиновники? Напевно, невелика
частина. І за всіма відмовками можна вгледіти два чинники: лінивство духа та
глибинне вкорінення атеїстичних поглядів (аж десь на підсвідомий рівень). Є й такі,
що потайки про себе думають: нехай простий народ слухає проповіді, а я й так це
знаю (гординя розуму).
Цілком зрозуміло, що кожна людина має право вірити так, як вона вважає за
потрібне. Але українська еліта повинна бути духовно з‘єднана зі своєю нацією. Це
право нації – відчувати духовну присутність національної еліти. Адже Служба Божа
єднає у дусі, єднає Святим Причастям, дає нам відчуття духовної сили, приплив
безмірної радості від усвідомлення того, що ми пізнаємо Правду Світла, яке приніс
на Землю Ісус Христос. Я молюся зі своїм народом, зі своєю родиною, сусідами.
Більше ніде, як тільки під час Служби Божої любов до ближнього осмислюється
через усвідомлення рівності всіх перед Творцем (і «братів незрячих гречкосіїв», і
людей на посадах, і якнайталановитіших учених). Християнська любов під час
Служби Божої розливається між усіма, вона помножується, побільшується, вона
наповняє душу, наростає, вона стає такою силою, що може справді гори пересувати. І
хоча простенька і скромна проповідь священика, а який глибокий духовний Зміст.
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Власне від того, що інтелігенція мало відвідує щонедільні Служби Божі (це до
речі, стосується і студентів – майбутніх інтелігентів), виникає і таке замішання, як
невизначеність філософії держави. Для нас немає жодного сумніву, що християнська
філософія – це основа нашого національного буття. Україна була, буде і повинна
бути християнською державою. Однак чому так довго наша інтелігенція
заплутується у філософських пошуках: від рунвіри – до вільнодумства, від
фрейдизму, ніцшеанства – до поганства? Очевидно тому, що сама перебуває у своїй
основній масі поза християнською релігією, поза своєю власною Церквою. Вагома
частка інтелігентів так і живе нехрещеною, без шлюбу, без сповіді, без причастя.
Хоча й читає Григорія Сковороду, Тараса Шевченка, Лесю Українку, Василя Стуса...
Від того, що українська інтелігенція йде осторонь, йде побіч Церкви, ми маємо таке
повільне впровадження Закону Божого у школи, а курсів християнської філософії,
християнської етики, християнської психології і педагогіки,– у вищі навчальні
заклади. Інтелігенція байдужа до тої брудної хвилі аморальності, яка затоплює наш
юний цвіт. Наша дорога і шановна, наша висока академічна та політична
інтелігенція втрачає духовного проводу нації. Його у нас перехоплюють
найрізноманітніші проповідники – сектанти, які відчужують від Церкви значний
духовний простір України. Прикро, але серед інтелігенції нема розуміння Церкви, як
духовної інституції, а християнської віри як найголовнішого і найвизначнішого
чинника національного буття, яке включає і державотворення. Церкву в середовищі
інтелігенції часто сприймають, як рівнозначну соціальним та культурологічним
інституціям, що знецінює її роль у суспільстві та індивідуальному житті людей. Наші
вчені, політики не перестають повторювати, що Церква відділена від держави. Але,
не можна розполовинити людську Душу, національну Душу, вона – цілісна!
Побудова держави – це праця цієї ж Душі. А душа походить від Бога, Душа стремить
до Бога, тільки тоді Бог її благословить. А найбільше потребує Божого
благословення, Божої освячуючої благодаті, Божого проводу, Божої підтримки –
інтелектуальна праця. У цьому сенсі – глибока віра – це найпотужніше джерело
інтелектуального розвою, глибини мислення, оскільки думка не може обійтися без
надприродного освячення, без усвідомлення могутності Творця. Служба Божа якраз і
є тим надприродним способом поєднання інтелекту і віри. То ж відкриємо Євангеліє
Правди, а Правда і визволить нас, і відкриє нам дорогу світла і моральної
досконалості.
Духовне відродження нації, Воскресіння нашої Церкви, Наше Християнське
Обновлення – це річ закономірна, вона з Божої волі, з Божого допусту. Україна
мусить відродитися як Християнська Україна. У цьому – повнота її життя. У цьому –
її сила, її внутрішня духовна спромога. Тому допомога національної еліти Церкві в
цьому процесі, її правдива і правильна орієнтація щодо національного, релігійного
життя, щодо історії Церкви значно поглибить цей процес, надавши йому
повнокровності й так потрібного нам духовного єднання.
Релігійність цілком не є перепоною бути справжнім інтелектуалом та могти
позитивно впливати на сфери людського життя та його установ. Сама ж наука
цілком не заперечує віру, але віра допомагає науці, а наука є на службі віри. Коли
Європа в середніх віках була направду віруюча, то тоді виросли такі стовпи науки як
св. Альберт Великий, Тома з Аквіну, Бонавентура, Дунс Скот, Ансельм та й інші. Саме
з тих пір розвинулися університети та наукові дослідження. Коли ми дивимося на
правдивого інтелігента, то він повинен бути віруючим, бо інакше він стане
половинчастим інтелігентом і на найбільш важливі питання не зможе дати відповіді.
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РЕЛІГІЙНА КОМУНІКАЦІЯ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО
СУСПІЛЬСТВА
Марія Петрушкевич (м. Острог, Україна)
На поверхні релігійної комунікації формується її суть, яка полягає у
різноманітті засобів спілкування людини з Богом та віруючих між собою. Можна
систематизувати характерні риси релігійної комунікації. Зокрема, до них належить
передача релігійних знань, ідей, інформації. Релігійна комунікація допомагає обміну
значеннями між людьми. Вона можлива тією мірою, якою люди мають спільні
прагнення й відносно єдину культурну базу. Релігійна комунікація впливає за
допомогою символів, знаків на людей, допомагаючи творити спільноти, завдяки
мові, знакам із індивідів відбувається творення людських об‘єднань. Вона виступає
складовою суспільного процесу, тобто акт комунікації розглядається як засіб, через
який виражаються групові норми, здійснюється суспільний контроль. Релігія постає
як комунікаційний процес, завдячуючи якому ми розуміємо інших і самі
намагаємося бути зрозумілими.
В умовах інформаційного суспільства одним із базових понять є інформація.
Інформація як загальна генеративна основа природи і суспільства перетворилася на
безальтернативне джерело розвитку і добробуту багатьох народів; інформаційні
ресурси і технології підняли науку і технічний прогрес на безпрецедентний рівень.
У процесі активного використання поняття «інформація» у науковому дискурсі
починають функціонувати уявлення про інформаційну культуру, інформаційне
суспільство, інформаційну цивілізацію та ін. Під інформаційною культурою
найчастіше розуміють сукупність усіх видів інформаційно-комунікативної діяльності
та результати цієї діяльності.
Формування глобального інформаційного суспільства – знакова подія початку
нового тисячоліття. Всесвітня мережа Інтернет і пов‘язана з цією мережею індустрія
інформаційних технологій є своєрідним ключем до цього принципово нового
планетарного соціуму. За постіндустріальної доби, що настала, Інтернет та індустрія
інформаційних технологій стрімко входять і органічно доповнюють практично всі
сфери людської діяльності – від приватного життя до державного керування. Під
їхнім наростаючим впливом усе нині стає «новим» – суб‘єкт планетарних дій,
економіка, політика, культура, наука, мистецтво [6, с. 36], а також і релігійні
стосунки осмислюються у зрізі нового.
Проте розвиток інформаційного суспільства може деструктивно впливати на
усталені, ієрархічні системи (такі як традиційна церковна організація та традиційні
способи релігійної комунікації), у той час як новітні феномени без інформаційних
технологій не можуть активно розвиватися (наприклад, неорелігії, які неофітів
залучають дуже часто за допомогою мас-медіа).
Поряд з тим, за допомогою нових інформаційних технологій стало можливим
управляти соціальною поведінкою мас і статистично моделювати результати
цілеспрямованої інформації.
В основі інформаційного суспільства лежить обмін інформацією, яка поступово
переходить у розряд не лише економічних, але і культурних та духовних цінностей.
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Обмін інформацією частково замінює традиційну комунікацію. Підвищити рівень
культури використання комунікативних засобів та технологій, мультимедійної
культури у цілому – значить організувати діалог у культурі, поза розвитком якого
неможливий розвиток такої глобальної системи як людство [3, с. 48].
У світлі розвитку інформаційного суспільства змінюються і вимого до релігійної
комунікації. Способи комунікації та передачі інформації стають візитівкою
конкретної релігії, успішність якої значною мірою залежить від вміння інтегруватися
в інформаційне суспільство. Отже, релігійна комунікація фактично перебуває у
ситуації вибору, оскільки потрібно або прийнять умови ціннісного пріоритету
інформації та новітніх способів її передачі і стати успішною та визнаною в
інформаційному суспільстві, або залишити випробувані часом, канонізовані способи
комунікації, зберегти неперервною духовну традицію, але позбавити себе шансу
інтегруватися у сучасне суспільство, викликати своїм існуванням суспільний та
культурний резонанс.
Релігійну комунікацію доречно розглядати як мережеву, в основі якої лежать
телебачення, преса, Інтернет. Мережі стали моделлю розвитку релігійних напрямків.
Г. Почепцов вважає, що мережеві комунікації набагато ефективніші через наступні
фактори: високий рівень довіри всередині мережі, який контрастує з рівнем
недовіри до зовнішніх гравців; наявність об‘єднуючої ідеології/релігії/стилю життя,
що дозволяє діяти єдиним способом; повідомлення потрапляє до тих, хто реально
його потребує, на відміну від комунікації з масовою, але пасивною аудиторією у
випадку мас-медіа [5].
У релігійній пресі частково прослідковуються риси масової комунікації (які
детально аналізував Х. Ортега-і-Гасет): знеособлення, маніпуляція, претензія на
остаточність думки та ін.
Для того, щоб чітко побачити як саме масова культура та інформаційне
суспільство впливають на релігійну пресу та до якої міри такі видання зберігають
ознаки класичної релігійної комунікації, спробуємо виділити ознаки впливу масової
культури на релігійну періодику. На нашу думку, до таких належать:
1) Співвіднесення з іншими видами мас-медіа: у більшості випадків – це,
наприклад, Інтернет-сторінки, які повністю або частково копіюють друковане
видання.
2) Копіювання інформації з інших видань.
3) Маніпулювання свідомістю за допомогою кліше та необґрунтованих
припущень.
4) Використання стереотипів – це той механізм, за допомогою якого сучасна
культура через діяльність мас-медіа досягає активного впливу на масову людину.
5) Використання цитат із маніпулятивною метою.
6) Політична тематика.
7) Елементи епатажу, як рису масової культури у релігійній пресі найчастіше
можна зустріти у заголовках статей.
8) Активне використання реклами, яка є не лише рушієм економіки, але і
важливим елементом маніпулятивної машини сучасної культури.
Технології, які використовують мас-медіа, обмежують результативність
використання логічного аналізу різних явищ соціального та релігійного життя.
Якраз відсутність критичного сприйняття оточуючого світу позбавляє індивіда та
соціальні групи адекватної орієнтації у суспільстві, що постійно ускладнюється [4].
Поряд з тим, жодна релігія чи церковна організація не можуть довго
перебувати (або ігнорувати) поза тенденціями у сфері масових комунікацій, бо за
такої ситуації випадуть за смислові межі сьогодення. Тому очільники церков,
релігійні лідери намагаються чітко представити позиції своєї церкви щодо розвитку
мас-медіа і їх місця в релігійній комунікації.
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Не зважаючи на певну відкритість релігії до новітніх мас-медіа традиційна
релігійна комунікація орієнтована на канонічне слово – писане (тому і сьогодні
найперше релігійну масову комунікацію пов‘язують із періодикою, пресою), але
візуальна культура вимагає іншого – зображення, картинки. Тому, коли ми
говоримо про телебачення та радіо, то найперше уявляємо їх як антагоністів, що
діють у полі масової культури та демонструють протиставлення ока та вуха (за М.
Маклюеном).
Таким чином, виступають дві контраверсійні тенденції: з одного боку,
телебачення та радіо – за способом конструювання масової релігійної комунікації
відрізняються, оскільки засновані на відмінних принципах передачі інформації та
творення соціальної реальності. З іншого – всі сучасні мас-медіа нерозривно
пов‘язані між собою (телебачення, радіо, періодика, Інтернет) і творять спільну
комунікативну реальність.
Також радіо у сфері релігійної масової комунікації, з одного боку, продовжує
традицію інтимного, приватного спілкування; а з іншого, – сприяє масовізації та
гегемонії мас-медіа.
А для того щоб зрозуміти як саме телебачення впливає на конструювання
релігійної комунікації спробуємо виділити його характерні риси.
1) Інформативність телебачення – максимальна насиченість певним змістом.
2) З інформативністю пов‘язана широка тематичність телебачення (ця риса
прослідковується і в інших мас-медіа, найперше в пресі).
3) Самореференційність телебачення.
4) Потоковість телебачення.
5) Синтетичність телевізійної комунікації.
6) Із потоковістю також пов‘язана наративність телебачення.
7) Інтертекстуальність телебачення означає розмивання меж тексту, в
результаті якого він позбавляється закінченості і закритості, стає внутрішньо
неоднорідним і множинним.
8) Інтерактивність телебачення.
9) Фрагментарність телебачення.
10) Ілюзорна природність телевізійної комунікації.
11) Одночасно у телебаченні прослідковується і зовсім інша, опозиційна риса –
умовність телевізійної комунікації.
Телебачення є потужним засобом гегемонії мас-медіа і одним із механізмів
конструювання соціальної реальності. Воно має великий потенціал для розвитку
релігійної комунікації, але небезпечне через свої маніпулятивні можливості. У
телебаченні домінує візуальний канал, емоційний вплив на глядачів, створення
специфічної телевізійної реальності, яка вимагає від масової людини конкретних
характеристик.
Аналізовані мас-медіа безперечно вписуються у систему медіа-релігійності.
Саме телебачення є найбільшим конкурентом для культової діяльності, релігії та
культової комунікації, оскільки дає можливість візуального соціального научення
культовим діям (через трансляцію релігійних подій, фільмів, шоу на релігійну
тематику), а також певною мірою симулює участь глядачів у релігійних/культових
подіях. З одного боку, така комунікація – просвітницька, з іншого – суто
симулятивна, повною мірою назвати її релігійною комунікацією (у традиційному
смислі) вже не можна; вона відповідає сучасним комунікативним тенденціям.
Одночасно цифрові технології дають для віруючого унікальні можливості,
оскільки людина може бути повністю закрита від чужих очей, але в той же час може
брати участь в обговоренні чого завгодно. Всесвітня мережа, безсумнівно, – лише
інструмент збору та розповсюдження інформації й те, як її будуть використовувати,
залежить від конкретних користувачів. Адже існує багато сайтів релігійного
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спрямування, де людина може знайти цікаву літературу, проконсультуватися щодо
певних питань.
Поряд із тим, для релігійного Інтернету, як і для інших засобів масової
інформації та комунікації, характерна асиметрія репрезентації, непропорційного
представлення в інформаційному просторі тієї чи іншої релігійної організації, тієї
ролі, яку вони відіграють у суспільстві. Необхідно розділяти офіційну інформацію,
яка висвітлює позицію релігійної організації в цілому, і неофіційну, яка
продукується як людьми, що належать до тієї чи іншої релігійної громади, так і
«навколорелігійними» організаціями [2].
Інтернет є потужним засобом релігійної комунікації, який доречно як
найефективніше використовувати у поширенні ідей конкретної релігії та
релігійності як такої. Але розглянуті факти не повинні вводити в оману – не усі
релігії та догми ними підтримувані, оцінюють електронні засоби комунікації як
корисні та потрібні. Обґрунтування такій позиції можна знайти у Сергія Аверинцева.
Філософ та літературознавець розмірковує: «І ось найперше правило, що стосується
спілкування з Богом, правило, яке повинен знати кожен: у цій справі немає місця
уявленню. Як сказала чудова релігійно-філософська письменниця нашого століття
Симона Вейль, уявлення перекриває саме ті канали, якими і може дійти до нас
реальна, дійсна благодать» [1, с. 529] (виходить мас-медіа які завжди вимагають уяви
(особливо холодні за М. Маклюеном) – апріорі антирелігійні).
В Інтернеті релігія присутня у різних іпостасях: з одного боку, це просте
інформування про сутність, віровчення тієї чи іншої релігії, події, які відбуваються в
релігійній сфері (призначене як для прихильників даної релігії, так і для просто
зацікавлених релігійною проблематикою), з іншого боку – місіонерські практики,
спрямовані на переконання людини прийняти те чи інше віровчення; з третього
боку – це безпосередньо реалізація релігійних практик (наприклад, функціонування
інтернет-церков).
Основними видами сайтів на релігійну тематику, які користуються найбільшою
популярністю, на наш погляд, є такі:
• Електронні варіанти друкованої продукції (газет та журналів), які здебільшого
не вирізняються комунікативною креативністю.
• Доповнення та розширення друкованих мас-медіа (збільшення об‘єму
інформації, посилання до нестандартних тем або форми повідомлення).
• Гібридні об‘єднання мас-медіа.
• Блоги, сайти з обмеженим доступом – цільовою аудиторією яких є лише
одновірці.
• Сайти знайомств між віруючими єдиного напрямку.
• Інтернет-портали інформаційного характеру публіцистично-наукового та
статистичного плану.
• Сайти інформаційно-аналітичного характеру, що належать до конкретного
релігійного або конфесійного спрямування.
• Сайти інформаційно-аналітичного та наукового характеру, що пов‘язані із
діяльністю вищих навчальних закладів, наукових установ.
• Офіційні сторінки – єпархії, благочиння, інших установ, або офіційні сайти
церковно-громадської організації.
• Тематичні сайти присвячені релігійному мистецтву, науковим питанням,
вивченню релігійних текстів.
• Квір-проекти (найчастіше релігійні сайти ЛГБТ) переважно апологетичного
характеру.
• Сайти окремих віруючих – членів конкретних релігійних громад або загально
духовного спрямування.
• Соціальні мережі.
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За релігійною приналежністю інтернет-ресурси, на нашу думку, можна
поділити на: допоміжні для канонічної релігійної комунікації (православні,
католицькі, мусульманські); альтернативні (поширення східних релігійних вчень);
основні джерела масової релігійної комунікації (неорелігійні утворення).
Загалом український сегмент Інтернет-простору відображає основні світові
тенденції. Релігійна комунікація в Інтернеті послуговується усім спектром доступних
способів спілкування та обміну інформацією. Інтернет виявляється не простим
засобом комунікації, а своєрідним дзеркалом у якому по-новому інтерпретується
релігійна комунікація. Для світових та традиційних релігій Інтернет-простір в
Україні є переважно лише ще одним засобом поширення своєї догматики,
підтвердження авторитету. Для релігій New Age – чи не єдиним саме масовим
засобом комунікації.
Релігійна комунікація в умовах інформаційного суспільства має досить багато
небезпечних викликів технічного, соціокультурного, комунікативного і навіть
теологічного характеру. Але лише долаючи або трансформуючи канонічну
комунікативну систему сучасні релігії можуть не тільки розповідати про себе, а й
утримувати увагу нових адептів.
Література
1. Аверинцев С. Софія-Логос. Словник / Сергій Аверинцев. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА,
2007. – 650 с.
2. Вяткина Т. Интернет как медийный канал религиозных организаций /
Татьяна Юрьевна Вяткина [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/2909-2012-05-27-15-32-41
3. Каган М.С. Глобализация как закономерность процесса развития человечества
в ХХІ веке // Глобализация в системе категорий современной
культурологической мысли / Под ред. М. С. Кагана. – СПб.: Янус, 2005.
4. Поликарпова Е. Аксиологические функции масс-медиа в современном
обществе // http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Polikarp/
5. Почепцов Г. Мережеві комунікації // Медіаграмотність [Електронний ресурс].
– Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/material/3032
6. Соболь О. Свобода особистості в інформаційному соціумі: стаття перша /
Ольга Соболь // Філософська думка, 2002. - № 4. – С. 36 – 47.

ВІЙСЬКОВЕ КАПЕЛАНСТВО ЯК ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІР
РЕЛІГІЇ: СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ КОНТЕКСТ
Ігор Саджениця (м. Львів, Україна)
Соціокультурні трансформації передбачають глобальні зміни зміни у соціумі;
якщо вони є системними і пов‘язані з творенням нового суспільного ладу, завжди
впроваджуються разом із трансформаціями культурними. Достатньо часто такий
процес переформатування соціокультурної системи супроводжується дилемою
цивілізаційного вибору. На даний час ситуація, в якій опинилось українське
суспільство, значно ускладнилася російською анексією Криму, гібридною війною на
Донбасі. Вони стали новими викликами для молодої, до кінця не сформованої
Української держави. Не в останню чергу це стосується соціокультурних
трансформацій українського суспільства, яке ще тісно пов‘язане з тоталітарним
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минулим. В цих умовах перед соціокультурними системами суспільства, в тому числі
релігійною, постають нові виклики, які вимагають відповідних змін структури даних
систем. Військова агресія зумовила активізацію та розширення організаційної
структури конфесій, діючих в Україні - сфокусувавши трансформаційні процеси на
інституті військового капеланства.
Однією з ключових функцій церкви
є
забезпечення духовних потреб віруюючих. В тому числі – а можливо й насамперед
тих, які перебувають у зоні проведення військових дій.
Виходячи з права кожного громадянина на свободу совісті та здійснення цього
права у відповідності з Конституцією і законами України, кожен
військовослужбовець, який перебуває на службі у Збройних Силах України має право
на душпастирську опіку. Особливо це стосується військових, які перебувають у зоні
проведення Антитерористичної операції в окремих районах Донецької та Луганської
областей, де ризик отримання порання чи смертельні випадки значно вищий. Саме в
таких ситуаціях є необхідність удосконалення духовних та виховних складових
частин української армії, а також створення сучасної інституції та механізмів
забезпечення морально-психологічного здоров‘я і бойового духу українських воїнів.
2 липня 2014 року набуло чинності розпорядження Кабінету Міністрів України
№ 677-р «Про службу військового духовенства (капеланську службу) у Збройних
Силах, Національній гвардії та Державній прикордонній службі». Саме в ньому і
розписані положення про капеланську службу у ЗСУ, а також деталізовано
діяльність Ради у справах душпастирської опіки при Міністерстві оборони України.
Хоча капелани існували в українському війську ще до подій на Сході України.
Однозначних даних про те, коли ж з‘явились перші духівники в українському війську
немає. Зародження військово-християнського руху в сучасній Україні почалось в
1994 році, коли 12 травня у Львові на науково-практичному симпозіумі «Духовногуманітарні проблеми розбудови Збройних Сил України», який проводив
Національний інститут стратегічних досліджень спільно з Інститутом історії релігії
була започаткована як консультативний орган Міжцерковна рада з питань
душпастирської роботи в збройних формуваннях України. Відбулась спроба
учасників представників УАПЦ, УГКЦ, УПЦ-КП, УПЦ та релігійної спільноти
Церкви Адвентистів сьомого дня в присутності представників Міністерства оборони
України створити постійний консультативний орган різних конфесій у справах
душпастирства в ЗСУ. Однак державна влада не готова була сприяти розвиткові
демократичних процесів та процедур, мається на увазі перш за все задоволення
релігійних потреб в закритих спільнотах (армія, тюрми), шляхом запровадження
капеланської служби.
Лише в жовтні 2000 року у Львові представниками традиційних для України
конфесій Української Православної Церкви, Української Греко-Католицької Церкви,
Української Православної
Церкви – Київський Патріархат, Української
Автокефальної Православної Церкви та Римо-Католицької Церкви прийнято
рішення
про
утворення
Всеукраїнського
міжконфесійного
релігійного
християнського військового братства (що юридично постало в грудні 2000 року), яке
своєю метою поставило не лише домагатись від державної влади запровадження
інституту військового духовенства, але й виробити спільний підхід до задоволення
духовних потреб своїх вірних, допомагаючи один-одному, та намагаючись владнати
можливі проблеми.
З 2011 року почала діяти «Концепція душпастирської опіки у Збройних Силах
України» Міністерства оборони України.
Дослідник Сергій Здіорук як приклад для українських капеланів та їх
душпастирської роботи наводить досвід європейський країні, США та Канади [1].
Євгенія Юрчук у своїй праці вказує на проблеми релігійного характеру, які існують в
Україні, що значно ускладнює душпастирську діяльність: «Різноманіття релігійних
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конфесій не має спільної точки зору щодо вирішені проблем у становленні інституту
військового капеланства в Україні. Хоча, неодноразово зазначалося, що кожна
релігійна громада всіляко підтримує служіння душ пастирства у військових
формуваннях» [2]. Відтак перед Україною постає вибір за яким саме зразком
розвивати капеланство у армії. Через запропонованих варіантів є два – польськоамериканський або німецький. У першому випадку капелан є військовослужбовцем
певної військової частини і, крім священика, підпорядкований бойовому командиру,
у другому – капеланом є людина, яка здійснює свою службу з-за меж закритої
установи чи військової частини.
Щодо самої «релігійної напруги», то основним її елементом науковці вважають
той, що УПЦ МП доволі тісно пов‘язана з проросійськими бойовиками на Сході
України, а її храми використовуються як склади для зберігання зброї [3] чи
поширення антиукраїнських ідей. Це призвело до того, що деякі з капеланів
виступили проти допущення священнослужителів УПЦ МП до військових частин.
«Недопущення священиків Московського Патріархату у військові частини – це
явище далеко не унікальне, Україна тут не першовідкривач. В багатьох державах це
розглядається не як дискримінація, а як питання національної безпеки. Як приклад
можна навести Естонію, де в усі силові органи не допускаються священики
Московського Патріархату», – йдеться в заяві Голови Синодального управління
військового духовенства УПЦ КП митрополита Іоана (Яременко).[4]
Ще однією проблемою полковник Руслан Коханчук називає «прощанням з
посткомуністичним минулим». Він вказує, що цей процес є доволі тривалим, проте
незворотним [5].
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РЕЛІГІЯ І БОГ В ТВОРЧОСТІ Т. ШЕВЧЕНКА: ОСОБЛИВОСТІ
СУЧАСНОГО РОЗУМІННЯ
Валерій Стеценко (м. Львів, Україна)
У сучасних дослідників, як і у багатьох їхніх попередників, не викликає сумніву,
що Тарас Шевченко був віруючою людиною, переконаним християнином. Але, як,
зокрема, зауважує Н. Горбач, «в основі його релігійних переконань – народна
релігійність українців… Шевченкова релігійність – це нецерковне християнство…
По-перше, як художник і поет, божественність світу він вбачав у красі… По-друге…,
захоплювався гострими протестними виступами ранніх християнських пророків
проти… зловживань влади [1, с. 223]. Відтак християнство в творчості Шевченка
набирає вигляду народної релігії, в якій, за образним висловом Є. Маланюка,
«Христос за плугом йде, а Марія йому їсти несе». Антропологізуючи Христа,
Шевченко таким чином наближав Його до людини, цінував у Ньому вищі людські
якості – високе, святе, правдиве. А сама «людина Шевченка це, передусім, – «образ
Божий» [4, с. 79].
Водночас цією своєю «мужицькою правдою та вірою» Тарас Шевченко, на
думку дослідників, був повною протилежністю П. Кулішу та іншим українським
романтикам-сентименталістам [2; 4, с. 78–80; 5; 7]. Представники сентиментального
крила українського романтизму розглядали Бога насамперед як найвищого
сакрального, до того ж безпосереднього, опікуна й покровителя українського народу,
який обрав його серед інших і не полишає його своєю турботою. Приміром, М.
Костомаров, як й інші українські романтики-сентименталісти, стверджував, що
українці уважають Бога єдиним своїм Володарем, бо «справжній українець не
любить ні царя, ні пана і знає одного Бога. Так і перше було, так і тепер» [3, с. 258].
Тож, засуджуючи гноблення свого народу, романтики-сентименталісти сподівались
лише на Божу допомогу і покладалися лише на Божу кару ворогам українського
народу за зло, вчинене йому, апелювали до людського серця, до духовності людини,
закликаючи любити і поважати своїх братів во Христі [5].
Однак, були помітні в українському романтизмі й інші мотиви, подібні до ідей
літературного угрупування «Буря і Натиск» в німецькому романтизмі. Їхнім
виразником якраз і був передусім Т. Шевченко, який висловлював відверту зневіру в
можливість збудити людяність у гнобителів українського народу, так само, як і
привернути увагу Бога до людських страждань. Це, на думку дослідників, викликано
тим, він відкидав в релігії все те, що робить з неї абстрактну силу, байдужу до живих
потреб людини, перешкоджає її вільному розвитку. Для Шевченка релігія має сенс
лише як засіб боротьби за свободу і щастя людини [2; 7].
У зв‘язку з такими поглядами у поета з‘являється неначе подвійне уявлення про
Бога – роздвоєння розуміння самого поняття «Бог». З одного боку, істинний Бог у
нього – це абсолютне втілення добра, правди і справедливості, опікун людства, а, з
іншого, – витворений Церквою для зловживань гнобителів Бог, байдужий до
страждань людей та несправедливості у світі. Останній образ яскраво зображений у
творах Шевченка як «всевидяче Око», яке байдуже, звисока спостерігає
несправедливість і страждання людини на землі. З цього поет висновує, що
«візантійський Саваоф одурить, не одурить Бог» [5, с. 180]. Цей «справжній» Бог –
Ісус Христос у Шевченка виступає захисником гноблених, виразником їхніх надій і
прагнень, прикладом безмежної любові до людини, який має наслідувати кожний, і
без чого людина черствіє, втрачає гідність, проявляє самолюбство, егоїзм, ігноруючи
інтереси і права інших. Ось чому, критикуючи в релігії все те, що затуманює, псує,
закриває вічний, святий, дійсний зміст віри, поет водночас постійно цікавився
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релігійними проблемами, перечитував Біблію, цитував її, називав «єдиною моєю
відрадою» [6, с. 89; 7; 8].
Є у Шевченка твори, які обмежуються тільки згадкою про Св. Письмо, є такі, що
свідчать лише про формальний зв‘язок з його темами, а є й такі, що виступають
прямим наслідуванням та розвитком ідей Біблії. Та в усіх випадках «сказати правду»
і «молитву діяти» – це два важливі завдання, які Шевченко ставить не тільки перед
собою, але й перед кожним народним поетом. Народний поет, за переконанням
Кобзаря, як наділений «високою гідністю народного священнослужителя», повинен
бути посередником між людьми і Богом, «бо лише в Бога є та правда, яку він має
сказати» [6, с. 90; 8].
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СТАНОВЛЕННЯ ГАЛИЦЬКОГО ІКОНОПИСУ 20-30 РР. XX СТ.:
ВИТОКИ ТА ОБРАЗНО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ В КОНТЕКСТІ
ПОЄДНАННЯ САКРАЛЬНОГО ТА ЕСТЕТИЧНОГО
Оксана Фарина (м. Київ, Україна)
Мистецтво як естетичне освоєння світу з давніх часів є способом виховання і
глибокого впливу на суспільну свідомість. Греко-католицькі діячі Східної Галичини
усвідомлювали естетичну функцію мистецтва і його здатність до підвищення
духовної культури людини, тому приділяли особливого значення розпису церков –
іконопису. Внутрішньо-художня організація храму створювала необхідне сакральне
поле для здійснення системи культів та обрядів.
Важливими церковними постатями у розвитку ікономалярства на західних
землях України були Андрей та Климентій Шептицький.
Власний погляд на ікону як мистецький твір митрополит А. Шептицький
виробив з дитинства, а відчуття краси та любов до образотворчого мистецтва,
очевидно, успадкував від матері. Відомо, що графиня Софія Шептицька була
обдарованою художницею та «поетичною душею», мала великий вплив на своїх
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дітей. Це й пояснює своєрідну вразливість до мистецтва сина Романа – майбутнього
митрополита Андрея.
У епістолярній повісті «Дванадцять листів А. Шептицького до матері»
Г. Меріам-Лужницького (написаній на автентичних джерелах) автор подає слова
Глави УГКЦ: «Я люблю мистців: у них є інший світ, в цьому світі вони постійно
живуть, незалежно чи це світ фарб, ритмів чи театральних кінкетів. І правдивого
мистця зразу пізнаєш, у правдивого мистця не має цієї пихи, цього сказати б,
панівного тону, яким дехто старається відділитись від загалу, мовляв, я – мистець; а
навпаки: у правдивого мистця є якась дитяча сором‘язливість, незрозуміла для
інших, покора перед мистецтвом, яка є відблиском Бога» [6, с. 41–42]. Інтелектуал та
мистецтвознавець Шептицький високо цінував саме тих митців-іконографів, які у
своїх роботах використовували візантійський стиль, притаманний для українських
ікон князівської доби та пізнього Середньовіччя.
Для відродження традицій давнього сакрального мистецтва та поширення його
серед суспільства потрібні були високодуховні та освічені іконографи. 1923 р. за
ініціативи та матеріальної підтримки А. Шептицького був заснований перший в
Західній Україні український навчальний художній заклад – Мистецька школа
О. Новаківського у Львові, метою якого було формувати митців світового рівня на
ґрунті художніх традицій української культури. Саме в постаті художника
Новаківського, митрополит вбачав прогресивного педагога, який зміг би очолити
майбутню установу та залучити до неї талановиту молодь. Головне місце у школі
повинно було займати релігійне малярство та моральне виховання, через яке можна
осягнути справжньої «цілі мистецтва» [3, с. 456]. Про важкий початок діяльності
художньої школи згадував один з її перших учнів Г. Смольський – «Нас п‘ятеро:
Соня Зарицька, Юрко Левицький, Кирило Мазур, Наталка Пристій і я стали за
шталюґи і почали рисувати…Не було «святочного відкриття», ані ніякої взагалі
буфонади…Настрій був направду своєрідний» [4, с. 3]. Однак до кінця року кількість
вихованців збільшилась; за весь період існування закладу (до 1935) у його стінах
навчалось більше 90 учнів.
З 1925 р. почали відбуватись щорічні літні виїзди учнів разом з наставником до
с. Космач, що на Гуцульщині, на літню пленарну практику. Стипендії для молодих
митців надавав А. Шептицький. На думку Л. Волошин, такі поїздки не тільки
удосконалювали навички і вміння учнів, але й сприяли «до швидкого культурного
росту Космача» як національного осередка через «живі контакти космацьких селян
із патріотично настроєною молоддю» [1, c. 158].
1927 р. Андрей та Климентій (ігумен Унівської лаври) Шептицькі засновують
школу Східного живопису при Свято-Іванівській лаврі для ченців-студитів у Львові
(нині – Музей народної архітектури та побуту). П‘ять разів на тиждень заняття у
школі проводили відомі маляри М. Осінчук та В. Дядинюк – знавці візантійського
стилю давньоукраїнського іконопису.
В іконописній школі навчались схм. Виссаріон, ієром. Філотей (Коць),
бр. Анатолій (Яблонський), бр. Григорій (Семенюк), схм. Гелазій, бр. Роман,
схм. Ювеналій (Мокрицький), бр. Мар‘ян (Пигель) та ін., які продовжили свою
мистецьку діяльність у храмах Східної Галичини й за кордоном. Для глибшого
вивчення української ікони та візантійського стилю під час навчання учні
неодноразово відвідували Музей національного мистецтва у Львові, закладений
митрополитом Шептицьким (1905). Музейна фундація стала першою у Західній
Україні мистецько-науковою інституцію, яка містила старовинні рукописи,
першодруки, цінні збірки ікон, архівні документи, підручну бібліотеку з історії
мистецтва з окремим відділом дослідження сакральної кульутри, а також
реставраційну майстерню, в якій здійснювалась відновлення історичних пам‘яток,
зокрема ікон, за спеціальними технологіями.
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Із початку діяльності іконописної школи учні-ченці практикували свої вміння
на самостійних роботах. При монастирі діяли дві бригади малярів – одна з них
(керівник ієром. Філотей) виконувала розписи храмів на замовлення, інша –
безпосередньо в монастирі. Першою масштабною роботою іконописців-монахів став
розпис інтер‘єру Святоуспенської церкви Унівського монастиря унікальними
фресками строго візантійського стилю, які були знищені з другим приходом
радянської влади на західноукраїнські землі. За тематичним спрямуванням
ансамбль фресок складався з шести груп. Перша – розміщувалась центрально у зводі
над святилищем і має назву доксологічна (похвала Богу), друга група – це
відтворення картини створення ангелів, світу та людини. Третя частина – найбільша
і присвячена зображенням Пресвятої Богородиці. Четверта група фресок –
євангельські події, розташовані на стінах храму та епізодично на хорах. П‘ята група –
зображення святих, так звана агіографічна тематика, серед яких: святі Аліпій, Борис
і Гліб, Антоній та Теодозій Печерські, Нестор Літописець, Пахомій, Теодор Студит.
До шостої групи належать постаті Старого Завіту [5, c. 154].
1934 р. монахи-студити Рафаїл та Філотей реставрували копію чудотворної
ікони Богородиці Одигітрії 1696 р. з Унева. Про це свідчить надпис на звороті. До
мистецьких робіт о. Рафаїла належить поновлення церкви в Крилосі під Галичем і в
с. Вузлове, що на Радехівщині [2, c. 42].
Непересіним талантом серед художників-ченців виділявся схм. Ювеналій, яким
особисто опікувався митрополит Андрей. У період 1936–1938 рр. ченець разом з бр.
Мар‘яном розписав іконостас в церкві св. Івана Богослова в с. Словіта поблизу Унева,
де виконав чотири головні ікони, так звані намісні, «царські» та дияконські ворота, і
чотири ікони другого яросу (празничні). Ці роботи збережені до нині.
Ієрарх УГКЦ підніс престиж мистецтва ікони на стільки, що маляри, які
працювали з модерними стилями, звернулись до іконописання і почали
співпрацювати з духовенством та парафіями. До тривалого співробітництва з
священиками відносимо художників: П. Холодного-старшого, Ю. Буцманюка, Д.
Горняткевича та ін.
1924–1930 рр. П. Холодний оздобив Успенську церкву у Львові вітражними
композиціями, що було характерне для католицьких костелів і вперше використано
у візантійському стилі. Окрім цього, розписав фасади церкви св. Миколая у Львові за
допомогою старовинної живописної технології, іконостас каплиці св. Духа при
Духовній семінарії та Богословській академії.
1935 р. Ю. Буцманюк виконав розпис центральної частини церкви Серця
Христового у Жовкві. Оригінальність іконопису полягає в тому, що митець поєднав
релігійних персонажів з елементами українського орнаменту. Зокрема, Ісус Христос
– одягнений у вишиту сорочку, до традиційних біблійних символів (хліб, виноград,
риба) додано українських соняшників. Бог-Отець в куполі ототожений з
митрополитом А. Шептицьким. Бічні фрески присвячені подіям Берестейської унії
та визвольним змаганням 1914–1920 рр. Сцени Таємної вечері та Різдва Христового
поєднуються з національними мотивами – учні Ісуса мають слов‘янські риси
обличчя (крім Юди-зрадника), а замість царів, що приносять дари новонародженому
Христу – козак, князь та хлопець-бурсак.
1933–1936 рр. Д. Горняткевич розписує поліхромний живопис храму Різдва
Богородиці в Угневі, в якому поєднав образно-ситилістичні зразки ренесансу і
бароко, а в образах святих подав народних героїв. До робіт художника належить
також поліхромія церкви Вознесіння Господнього у с. Настасів на Тернопільщині та
Преображення Господнього у Вороблячині та Немирові.
Отже, спільні дії греко-католицького духовенства та талановитих митців
призвели до створення унікального галицького іконопису 20– І пол. 40 рр. ХХ ст, що
характеризувався поєднанням старих візантійських традицій з стилем модерну,
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церковних канонів з фольклорними рисами, перебуваючи в тісному зв‘язку з життям
народу та його прагненням до соціального та національного визволення. Створення
мистецької школи О. Новаківського та іконописної школи для монахів-студитів
стало серйозним кроком у поступі галицького мистецтва та українського загалом.
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РЕЛІГІЯ В УМОВАХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
Олексій Халецький (м. Львів, Україна)
За сучасними науково-філософськими уявленнями світ не є данність, а є його
світо творення (ύβρτ - шаленство творчісного процесу, за Г. Аренд або М. Фуко) як
розвиток (субстанція – суб'єкт – процесс), всепоступальний (стріла часу або так зване
перевідкриття часу у синергетиці), законотенденційно-імовірнісно-багатоваріантний
(хаосмос за Д. Джойсом), хвилеподібно-гілковано (синергетика Г. Гакена або
І. Пригожина) – різомний (постмодерністський постструктуралізм Ж. Дерріда,
Ж. Дельоза, У. Еко та ін.) як космогенез літосфери, біосфера життя і
антропоноосферизація дієрозуму, через людину як істоту діяльнісно-свідомісну,
розвиток суспільства як історично-духовний процес (А. Тойнбі, школа «Анналів»,
так звана історія ідей і т.д.) ступенів розвитку, локальних способів розвитку
(цивілізацій), подіє-ідеє-розвою поступального (універсал-історичний еволюціонізм)
збільшення його свідомісно-духовних чинників (соціально-культурна парадигма) як
проектування (А. Турен) в Еон духовної вічності у Вирії [6, c. 175-189].
Через зростання свідомісно-духовних чинів розвитку неухильно зростає
значення релігії (А. Ейнштайн, П. Валері та ін.), у якому, за визначенням А.Тойнбі,
«історія релігій видається єдиним поступальним процесом» [1, c. 92] історичнодуховного розвитку [1, c. 90] від локальних до так званих великих релігій [1, c. 90109] і у прийдешній глобальній цивілізації – до світовіри [1, c. 105-109; 278-318], як
братерства усіх великих релігій світу [1, c. 93;95] зі світським полем діяльності [1,
c. 108;95], де Єдиний Істинний Бог [1, c. 108;95], чим є творча активність [1,
c. 108;95], створює себе у непристанній творчій діяльності [1, 108]. Прогресування
релігійне виводиться [5] із усього історично-духовного розвою як його звершення. У
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своєму розвитку релігія проходить етапи: 1) первісних передрелігійних уявлень
(фетишизм, тотемізм, анімізм), 2) багатобожжя і 3) єдинобожжя. З переходом до
цивілізацій виникає ідея бога і релігія як віра в бога, а весь світ уявляється як сонм
богів. За основоположним визначенням А. Тойнбі, «якщо рух колесниці релігії був
поступальним і неминучим, то рух цивілізації може розглядатися… як
підпорядкований йому» [1, c. 95]. У перших общинно-невільницьких цивілізаціях
міднокам‘яного віку ІV– І тис. до н.е. (Давньоєгипетській ХХХІ–ХІ ст. до н.е.,
Шумеро-Вавілонській ХХVІІІ–ХІ ст. до н.е., Індській ХХVІ–ХVІІІ ст. до н.е.,
Егейській ХХІ–ХІ ст. до н.е. , Хетто-Малоазійській ХІХ – ХІ ст. до н.е.,
Ранньокитайській ХVІІ– VІІІ ст. до н.е., Давньоамериканській ХVІ ст. до н.е.–ХVІ ст.
н.е.) сонм богів об‘єднується в упорядкований пантеон, на чолі якого, як правило, у
іригаційних цивілізаціях стоїть бог Сонця (Амана-Ріу у Давньому Єгипті) або у
богарних – громовержець (Індра – у Давній Індії, Зевс – у Елладі, Перун – у слов‘ян,
«Ягве – вершник хмар» – у Давному Ізраілі). У землеробських народів найбільше
вшановується культ плодючості (Осіріс та Ісіда – у Давньому Єгипті, Таммуз та Іштар
– у Дворіччі, Аттіс – у Малій Азії). Два покоління богів – общинно-земні і державнокосмічні змінюють одне одного: анунаки та ігіги – у Дворіччі, деви і ахури – у аріївіндоєвропейців тощо. Боговшанування досягається переважно жертвоприношенням
за принципом «do ut des» (я тобі, ти – мені). У духовному розвитку людства
з‘являються ідеї творення світу, воскресіння, безсмертя і загробного воздаяння (суд
Осіріса, Писання пірамід бл. 2400 р. до н.е., Писання саркофагів бл. 2200 р. до н.е.,
Писання мертвих бл. 1500 р. до н.е. – у Давньому Єгипті і тому подібне), де у
досягненні безсмертя, поряд із жертвоприношенням і магією, усе більшого значення
набувають моральні чинники. Виникає релігійне вільнодумство і перші спроби
єдинобожних реформ [5].
У давніх общинно-рабовласницьких цивілізаціях Давньосхідній, Античній,
Давньоіндійській, Давньокитайській І тис. до н.е.–середини І тис. н.е., особливо у
«вісьовий час» (К. Ясперс) у трьох варіантах великих духовних традицій людства
(Далекосхідній, Індійській, Євразійській), виникає особистісно-понятійне мислення і
єдинобожжя. Зокрема у Новоєгипетському царстві у храмі Іма-Хатпа жрецькою
колегією «ібісів»-писарів на чолі з Мер-Рех відбувається оновлення Мемфіського
богословського трактату бл. 711 р. до н.е. У Ізраільському царстві – це пророцький
рух другої половини – кінця VІІІ ст. до н.е. , реформи Іосії-Веремії бл. 640 р. до н.е.
та Єздри-Нехемії бл. 440 р. до н.е. У Давньому Ірані – вчення Заратуштри бл. 663 р.
до н.е. Античність мала свій період секуляризму, де так звана атеїстична критика
багатобожжя (Ксенофан, Демокріт, Епікур, Лукрецій Кар) прокладала шлях
єдинобожжю. У перемагаючому єдинобожжі світ постає як «olam» (потік його
історії) – у Старому Завіті і «kenosis» (звершення історії) – у християнстві.
З
переходом
до
середньовічних
общинно-феодальних
цивілізацій
Далекосхідної, Індійської, Австричної, Центрально-Азіатської, Ірано-ісламської,
Східнохристиянської, Західнохристиянської сер. І – сер. ІІ т.н.е. монотеїзм або
перемагає повністю (іудаїзм, християнство, іслам), або проявляється у незавершеній
спрямованості духовно-релігійного розвитку, як це мало місце у індійських рухах
бхакті та сікхізмі ХVІ ст., китайському синкретизуючому трьохвір‘ї Сань Цзяо ХХVІІІ ст., буддійському русі ріме у Тібеті тощо. У цих та інших (ісламському суфізмі
Мухаммада Арабі або ісмаїлізмі, божественній вірі дін-ілахі Акбара, християнських
ідеях «una sacra» Миколи Кузанського тощо) розвивається релігійний універсалізм.
Не буде перебільшенням сказати, що середньовічна містика, яку А. Бергсон назвав
«динамістичною релігією», тяжіє до деперсоналізації Бога, який постає як силодійне
сяйво, світло, просвітлення, духовне перетворення. Наприклад, у буддизмі
«вобожнення» (буддовість) світу постає як світосвідомісний потік його просвітлення,
духовного перетворення [2, 493-497], чим досягається динамізація бога. У Іоахіма
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Флорського прогресуюча історія світу (seculum, тобто секуляризація) є початком
епохи Духу (Д. Ваттімо), думка розвинута вітчизняним соцініанством у Юрія
Немирича у виданому у Парижі 1643 р. богословському трактаті «Periphrasis et
paraphrasis Panopliae chrestianorum» (Опис і виклад духовного арсеналу
християнина). Єднання з seculum – історично-прогресуючим духовним
перетворенням світу досягається (індуїстське «тат твам асі» – то ти є) через
творчість – у дзен; яншен сюе (тобто «вигодовування», плекання безсмертя у собі) –
у даосизмі; через ісламістські ступені спасіння: 1) шаріат – закон для всіх, 2) тарікат
– містичний шлях суфія і 3) хакікат – сповідання таємного світотворчого
гностичного вчення, яке є істина, тобто Бог; просто через праведне життя (вищим за
істину, тобто Бога є життя в істині, тобто в Бозі), яке проповідується у сикхізмі («Адігрантх», 1604 р.), янсенізмі, пієтизмі, хасидизмі, духоборстві тощо. У перехідну
ренесанс-реформаційну
добу
відбувається
заміна
обрядового
культу
основоположним світським служінням (твоя праця – твоя молитва), що найбільш
чітко проявилось у кальвінізмі.
Перехід до новочасного (модерного) суспільства від ХVІІ ст. дієусвідомлюється
як його світське віровиведення і обґрунтовується історично-релігійно-філософські як
дієбожне прогресовір‘я (Ф. Мейнеке). У ХVІІ – середині ХVІІІ ст. відбувається
потужна динамізація Бога, що проявилася через філософію Просвітництва,
франкмасонство, деїзм І. Ньютона, Д. Локка, Д. Толанда, Г. Ляйбніця, А. Вольтера, Г.
Лессінга, Ж. Руссо та інших. В індустріалізаційну добу середини ХVІІІ–ХІХ ст. у
творах Ф. Шлейермахера, Г. Гегеля набуває поширення провідна ідея діалектичного
розвитку, у якій Бог є вже абсолютом світорозвитку. Ця думка обґрунтовується як у
науковістському напрямку через закон збереження енергії, у Г. Спенсера і В. Вундта,
так і волюнтаристськими уявленнями про Бога як силодію у А. Шопенгауера, Е.
Гартмана та інших [6, 178]. Проявами новочасного секуляризму (релігії виходу з
релігії, за М.Гоше) постають культ Верховної істоти і культ Розуму 1794 р. Великої
Французької революції і так звана громадянська релігія в цілому, антропорелігія
Л.Фойербаха, позитивна релігія О.Конта або Д.Штрауса, так зване богобудівництво
А.Сен-Сімона, Ш.Фурьє, Е.Кабе, В.Вейтлінга, християнський соціалізм Ф.Леменне,
Д.Моріса, Ч.Кінгслі та ін., у яких світські індустріалістські і соціалістичні соціальнокультурні проекти отримують релігійно-філософське обґрунтування.
У першій половині ХХ ст. з індустріалізму, віку мас і лихоліть світових воєн,
соціальних і національних революцій постає ідея відмирання старих уявлень про
Бога, воля до створення оновленого Бога і оновленого культу як так зване
практикування віри. Разом із глобалізаційними процесами утворення світової
цивілізації, економіки, політики і воєн, культури потужно розвивається екуменізм
(як у окремих релігіях так і універсальній, що знайшло вияв у Світовому конгресі
релігій 1893 р. у Чикаго, Всесвітній місіонерській конференції 1910 р. у Едінбурзі,
Всесвітньому ісламському конгресі 1926 р. у Мецці тощо). У енергетизмі
В. Оствальда, А. Ейнштайна, Е. Шредингера, В. Гейзенберга творчісна силодія постає
як єдина субстанція-суб‘єкт-процес усього світорозвитку [6, 175]. Безоглядним
сповіданням творчісної силодії стали «динамістичний монізм» Е. Гартмана,
А. Древса, Л. Ціглера, так званий містичний анархізм У. Морріса, Ф. Маутнера,
Г. Ландауера, В. Іванова, Г. Чулкова, М. Бубера. Соціалістичні соціально-культурні
проекти отримали всебічне новорелігійне обґрунтування у анархізмі як новій релігії
Ж. Сореля, соціал-демократичному богобудівництві А. Луначарського, М. Горького,
Г. Уелса («Нариси історії світової цивілізації» 1920 р., якого проголошується
«біблією прогресовір‘я»). Своєрідною релігією оголошується навіть наука (Е. Бутру,
Л. Брюнсвік). Цілком секуляризований «богобуд» виступає авангардом, жалом,
вістрям визріваючого нововір‘я. Розвиваючи світське служіння, від кінця ХІХ ст.
Римо-католицька церква (РКЦ) обростає цілим світом (фінансових, профспілкових,
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політичних, освітніх, медіа, спортивних та інших організацій) «католицької дії», у
1947 р. новою (порівняно з старими орденами і конгрегаціями) формою церковної
організації проголошуються так звані секулярії.
Від середини ХХ ст. через, НТР у сфері економічній, диференціацію соціальнокласової структури і провідну роль середнього класу (А. Гоулднер) – у соціальній
сфері, перехід від тоталітарних до демо-ліберальних режимів – у політичній і
утворення світової глобалістично-мозаїчної культури і нового процесуальнотворчоцентричного образу світу у сфері духовній, людство переходить до постіндустріального другої половини ХХ ст. та інформаційного – від початку ХХІ ст.
суспільства, у якому остаточно формується нова дієбожно-прогресовірська
релігійність [7, 231]. Соціально-культурний проект (А. Турен) здійснюваного нині
переходу до інфо-суспільства усвідомлюється Д. Белом (Повернення сакрального?
Аргумент на користь релігії майбутнього, 1980 р., О. Тофлером, У. Еко) як нова віра,
внаслідок чого нова свідомість і обгрунтовуючий її динамістичний еволюціонізм
набувають відчутних рис орелігійнення [7, 231]. Секуляризм новочасної (модерної)
доби через сучасну теономну секуляризацію досягає постсекуляризму (смерть
«смерті
Бога»)
глобалізаційно-інформаційної
доби
(Ю. Габермас).
Новорелігійнення, яке відбувається переважно як 1) екуменізація, 2) теономізація і
3) динамістичне богослів‘я, розвивається як своєрідне «духовне випаровування»
глобалізаційних процесів, які стають вирішальними від сер. ХХ ст. [7, 231].
Екуменізм у найбільш загальному визначенні постає як єдність, а інколи і
єдиноспільність, релігій і церков. Екуменізація можлива, тому, що усі релігії мають
єдиний корінь – віру в Бога (Ніколай Кузанський. Про згоду віри, 1453 р.),
розрізняються лише віри через культ, тобто релігії. Віра єдина, релігії різні. Віра у
своїй суті постає як дієусвідомлення здійснюваності (у Р. Отто – творимості), а через
культ відбувається її активізація в людині [7, 231]. Екуменізація виступає у трьох
іпостасях: як екуменізація конфесійна (Всесвітня рада церков 1948 р., Всесвітній
ісламський конгрес 1926 р., Всесвітнє братство буддистів 1950 р. тощо), екуменізація
універсальна, представлена переважно Світовими конгресами релігій (у Чикаго 1893
р. і 1998 р., у Кейптауні – 1999 р., у Мехіко – 2004 р., у Мельбурні – 2009 р., у Сеулі –
2015 р. та ін.) і конфесійно-універсальна екуменізація, яка найбільш потужно
розвивається нині РКЦ (папа Римський Іоан Павло ІІ творить молитву у іудаїстській
синагозі 1986 р., у ісламській мечеті 1985 р., спільна екуменістична богослужба усіх
великих релігій світу у Ассізі 1986 р., у Олександрії 2001 р., Барселоні 2004 р. і т.д.) і
вже отримала богословське обґрунтування (ідея анонімного християнства К.
Раннера, ідея неявної присутності Ісуса Христа у інших релігіях світу єзуїта Є.
Джуїнса 1989 р., визначені зустріччю церков 2007 р. у Греції спільні для усіх
християн визнання). Свідомо або несвідомо, або навіть всупереч, екуменічний рух
поступово прямує до світової універсальної (О. Мень) або екуменічної (М. Кіссель)
релігії – світо віри [7, 232]. Універсальної релігії не може бути тому, що релігія це
віра в Бога через культ, який зажди різний. Може бути лише універсальна віра. Ідея
універсальної не релігії, але віри обґрунтовується переважно у тяжіючих до
неоіндуїзму (неоведантизму) вченнях (Х. Гласенапп, В. Крамер, А. Тойнбі, Р. Генон
та ін.), найбільше у С. Радхакрішнана [7,232]. Зрештою, і у Євангелії від Іоана б. 100
р. сказано, що, після смерті Ісуса Христа, Бог через нього (тобто християнство –
О.Х.), «дасть вам Іншого Утішителя, що пробуде з Вами повік» (І.14:16), Параклета
(parakletos – букв. призваний), «Духа істини», «Духа святого», «… який навчить вас
усього» (Ін.14:16), а Іоахім Флорський пророкує про настання релігії Святого Духа і
Вічного Євангелія.
Новорелігійнення як теономія отримує докладне релігійно-богословське
обґрунтування у «Релігійній субстанції культури» (1954 р.) П. Тілліха та ін., де він
доводить, що автономія культури, втрата нею «релігійної субстанції» рівнозначна
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втраті сенсу. Церква повинна прагнути не до того, щоби відроджувати свої
«культурні рудименти», а відкривати у формах існуючої автономно від неї культури
найглибші виміри –кінцевий сенс та відношення до безумовного [7, 232]. Церкви
обростають цілим сонмом світських видів діяльності, банками, політичними
партіями, закладами освіти, спорту і т.д., у рішеннях ІІ Ватиканського собору 19621965 рр. і, особливо, у енцикліці Папи Римського Павла VI «Populorum progressio»
1967 р. проголошується, що «прогресування є фрагментом історії спасіння», виникає
ціла теологія прогресу і теологія політики, виникає теологія визволення (Г. Гутьєрес,
Л. Бофф та ін.), мірилом яких постає есхатологічна теологія надії Ю. Мольтмана
(Богослів‘я надії 1965; Розіп‘ятий Бог, 1973; Бог у творенні, 1985) і В. Панненберга
(Одкровення в історії 1961; Вступ до систематичної теології, 3 т., 1967-1980 та ін.).
Вона проголошує апокаліптичне Царство Боже (тотальне духовне перетворення
світу, подібне до стану ῶ Тейяра або анупадхішеші-нірвани, тобто нірвани без
залишку, у буддизмі тощо) [3, 497]. У теології надії «Бог – сила, що діє із
майбутнього» (Панненберг), спонукає до найрадикальніших перетворень. «Осяянна
провідною зіркою Божих обітовань реальність сприймається нами не як раз і
назавджи упорядкований Богом Всесвіт, а як історія неперервного розвитку, що
забуває минуле, прямуючи до нових, незвіданих обріїв» [7,232].
Від Новочасся XVII ст. відбувається повільна, але неухильна динамізація
уявлень про Бога, від поч. ХХ ст. Бог розглядається вже не стільки як буття (буття є
дія, а дія є дух, у М. Блонделя), а також як творчісна силодія у так званій
динамістичній релігії Е. Гартмана, А. Древса, Л. Ціглера, А. Бергсона та ін. Це
найбільш докладно обґрунтовує Р. Отто, який розглядає Бога як страшну силу, міць,
могуть, яка творить світ, а релігійна віра постає як творимість (що занадто пафосно,
можливо, краще здійснюнованість – О.Х.), в тому числі і наша і нами, цією вищою
силою. У А. Бергсона (Творча еволюція, 1907 р.; Два джерела моралі і релігії, 1932 р.)
Бог – творчісна силодія, у А. Тойнбі – творчісна активність. Вже у сер. ХХ ст. у
П.Тілліха Бог – це уособлена сила творення. У Тейяра, Бог – творчісна єдина енергія,
яка розділяється на тенгенціональну і радіальну. У процес – теології Ш. Огдена, Д.
Кобба Бог – уособлене творення, специфічний вид енергії (energy event), у Г. Кюнга –
і «сама динаміка». У В. Панненберга, Бог – Дух – «всеохопне поле сили, що випускає
подію за подією у конечне існування», впливаючи із майбутнього, що вочевидь є
розвитком гайдегерівського «час часовиться із майбутнього» [7, 233]. Від поч. ХХІ ст.
іще далі ідуть представники теїстичного еволюціонізму, переважно єзуїтського
(П.Тейяр, А.Морено та ін.), які, по суті, ототожнюють Бога з прогресуванням,
обґрунтовуючи це (від Ватиканської конференції 1981 р. на основі синергетики і
квантової гравітації С. Хокінга) сутнісною тотожністю творення = розвитку =
прогресування, чим є 1) повнота здійснення законотенденцій (спрямованостей)
розвитку, де 2) старе перевершується новим і 3) збільшуються свідомісно-духовні
чинники розвитку [7, 233]. Торжествує дієбожне прогресовір‘я. Світовіра постає як
діє усвідомлення розбудови соціально-культурного проекту глобалізаційноінформаційного суспільства (Світовик). У процесі історичного розвитку відбувається
збільшення його свідомісно-духовних чинників (соціально-культурна парадигма)
[3], із яких найбільшим є здійснення соцільно-культурних проектів (А. Турен). Уся
історія людства постає як низка здійснюваних соціально-культурних проектів
(Царства Божого або Царства Розуму Проствітницької доби, прогресу, комунізму,
глобально-інформаційного суспільства тощо). У здійсненні соціально-культурних
проектів постає проектований, ідеє-творний, розумо-творний, духовно перетворений, одухо-творений світ. Розвиток суспільства постає як подіє-ідеє-розвій.
Події дієусвідомлюються як ідеї, а ідеї проектуються як розвиток. Андроний
колайдер і «виготовлена» на ньому 2012 р. «частка Бога» провокують думки про
антропоноосферизаційне світотворення. У В. Вернадського антропоноосферизація –
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це планетарна сила, у М. Мойсеєва, К. Майнцера – ціла епоха, тобто процес, у
М. Булатова, В. Загороднюка та ін. – процес глобалізації, у Халецьких – весь
історично-духовний розвиток одухо-творення світу [3; 4, 243]. На думку Бертрана де
Жувенеля («Аркадія», 1968 р. та ін.), від доби НТР людство вступило у добу
«винаходжуваного майбутнього», коли можуть бути здійснені будь-які проекти
всього подальшого розвитку. На думку Ф. Фукуями (1989 р.) уже здійснені усі
попередні проекти розвитку людства («кінець історії»), а наступна доба, на думку
Г. Ганктінгтона (1992 р.), буде «війною цивілізацій» - глобалазаційним подоланням
їх локальних рудиментів, що ми воочию спостерігаємо тепер і знаходим у
футурологічних роздумах Р. Бредбері, А. Кестлера, А. Азімова, С. Лема, А. Кларка, бр.
Стругацьких, Г. Гаррісона, Д. Мартіна та ін. Світ є його світотворення (субстанція –
суб‘єкт – процес як творчісна силодія) як духовне перетворення (одухо-творення)
світу (Царство Боже).
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