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Передмова

Десята конференція «Філософія: Нове покоління», що відбува-
ється в стінах НаУКМА за сприяння кафедри філософії та релігі-
єзнавства, знову надає молодим дослідникам можливість обміну 
думками та позиціями. Цьогоріч оргкомітет конференції вирішив 
обрати для обговорення тему новаторства, важливих зсувів та змін 
в філософії та науках, в різних сферах людської діяльності та мис-
лення. 
Серед питань, запропонованих до обговорення, були, зокрема, 
такі:

• Розриви поколінь: онтологія та історія;
• Філософія як міст між індивідами, генераціями, цивілізаціями;
• Революція vs. Еволюція. Проблема прогресу. Лінійні та ци-
клічні моделі історії.
• Злами  та межі дисциплін: кризи понять та нові тлумачення;
• Класика та її інтерпретації: неоплатонізм, неокантіанство, не-
омарксизм, постструктуралізм, постпозитивізм тощо;
• Модерн та постмодерн. Автор, діяч, суб’єкт;
• Сучасна філософія та науки: нові виклики, проблеми, підходи.
• Неорелігії світу та осучаснення традиції.

Студенти та аспіранти з різних міст України підготували доповіді, 
присвячені різноманітним сферам: релігії та неорелігійним рухам, 
класичній філософії та психоаналізу, проблемам науки, моралі, 
техніки, цінностей та культури, зв’язку філософії з кінематографом, 
літературою, підприємництвом та повсякденним життям. Гостьові 
лектори  доктор філософських наук, доцент Т. Лютий (НаУКМА, 
Київ, Україна) та професор Д. Поулі (Тихоокеанський університет 
Азуси, Каліфорнія, США) ознайомили учасників конференції із 
сучасними теоріями в антропології та філософії культури.

Пропонований збірник, що містить тези доповідей учасників та 
виступів гостьових лекторів, має на меті ознайомлення широкого 
загалу гуманітаріїв із основною проблематикою та змістом роботи 
секцій.

Олександра Саковська,
координатор оргкомітету



15

секція «релігія»
Прояви руху «Нью ейдж» в сучасній кабалі

Катерина Мороз
НАУОа (Острог, Україна)

В період кін. ХІХ – поч. ХХ ст. символічне значення кабали розви-
валось в неіудейських езотеричних колах разом з орієнталізмом, 
містицизмом та східними релігіями. З популяризацією місти-
цизму (в т.ч. іудейського) в неєврейській культурі поступово від-
роджується релігійний містицизм і в єврейських колах [3, с. 114]. 

Риси Нью Ейдж можна помітити в найпопулярніших формах 
кабали. Вони виявляються не лише в групах, що відкрито викорис-
товують сучасний вияв духовності, але також серед кабалістів, що 
свідомо відгороджуються від культури Нью Ейдж. Перша спільна 
риса, на яку варто звернути увагу, – це уявлення про перехід на но-
вий рівень духовності за посередництвом духовних практик.

Рух Нью Ейдж переоцінює, відроджує і оновлює широкий 
спектр традицій і практик, що мають своїм фундаментом захід-
ну езотеричну культуру, східну культуру та язичництво [1, с. 91]. 
Аналогічно, кабалістичні традиції в наш час знову оновлюються 
в сучасній єврейській культурі. Однак витіснені культурні явища, 
переоцінені та відроджені в сучасних духовних рухах, виявляють 
не в традиційних контекстах, а об’єднуються з іншими культурни-
ми формами, створюючи синкретичні продукти. 

Як і більшість постмодерністських духовних рухів, сучасна 
кабала часто фокусується більше на практиці, ніж на вченні. Про 
важливість медитацій, духовних та фізичних вправ, правильного 
харчування говориться в кабалістичних роботах Каплана «Єврей-
ська медитація», Фісдела «Практика кабали», Арічі «Практична 
кабала» тощо [3, с. 135]. Швидке розповсюдження кабалістичної 
практики і популярність кабалістів зі здібностями передбачень та 
цілительства є еквівалентом прагнення до духовного розвитку та 
зцілення (природної медицини) в практиці Нью Ейдж.

Ще однією спільною рисою кабали та Нью Ейдж є зацікавлен-
ня наукою і ствердження, що духовність і сучасна наука сумісні. 
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Ця ідея виникла на основі віри в єдність духу та матерії в ньюей-
джівському вченні та відповідному кабалістичному вченні про ма-
теріальні явища як вияви і результати духовних процесів [2, с. 14]. 
Кабалісти, як і послідовники Нью Ейдж, використовують сучасну 
наукову термінологію і поєднують наукові теми зі своїм вченням, 
таким чином, синтезуючи процеси удосконалення як в духовному, 
так і в матеріальному плані.

Помітним є зниження інтересу до практики тлумачення в су-
часній кабалі. Коментування (Тори, луріанської кабали тощо), що 
було поширеним в ранніх формах кабали, в сучасній традиції май-
же відсутнє. Очевидне спрощення духовної доктрини сучасні ка-
балісти пояснюють тим, що їхня місія полягає в тому, щоб зробити 
вчення доступним, відкрити секрети кабали [2, с. 13]. Так, напри-
клад, Ф. Берг видав книгу під назвою «Кабала для непосвячених», 
його дружина К. Берг у доступному вигляді описала для жіночої 
публіки основні кабалістичні поняття у книзі «Бог фарбує губи», 
а обкладинка книги М. Лайтмана «Досвід кабали» стверджує: 
«Ніколи ще мова кабали не була такою ясною та доступною як тут, 
в цьому переконливому, інформативному збірнику».

Сучасна кабала, як і Нью Ейдж, не є однією течією, а роздроб-
леною мережею різних еклектичних груп, що характерно і для 
сучасних суспільних структур. Така своєрідна «приватизація ду-
ховності» вказує на спрямування до переходу від колективної сис-
теми цінностей до індивідуалізації релігії. Таку тенденцію можна 
прирівняти до підприємницької культури. «Підприємницька» 
природа сучасної кабалістичної духовності виявляється не тільки 
в акценті на сакралізацію індивідуальних цінностей, а й у структу-
рі релігійних груп які діють як «приватні підприємства», конку-
рують за культурну владу на сучасному «ринку духовності».

Інтеграцію ньюейджівських елементів в кабалу варто розгля-
дати як необхідний природній вияв еволюції кабали як сучасного 
культурного явища епохи постмодерну. Неокабала, Нью Ейдж та 
інші неорелігійні духовні течії можна розглядати як мережу нових 
постмодерністський культурних формацій, що визначають «по-
стмодерністську духовність» [3, с. 131]. Використання терміну 
«постмодернізм» поряд з поняттями кабалістичної та ньюейджів-
ської духовності підкреслює їхній зв’язок з соціальними, еконо-
мічними та технологічними тенденціями сучасності, тобто, їхні 

виникнення та розвиток потрібно оцінювати в контексті появи по-
стмодерністської моделі культурного виробництва. Одночасно 
термін «духовність», на відміну від терміну «релігія», підкрес-
лює різницю між Нью Ейдж включно з сучасною кабалою та «ре-
лігією» в традиційному її розумінні.

Література:
1. Балагушкин Е.Г. Новые религии как социокультурный и иде-

ологический феномен // Общественные науки и современность. – 
1996. – № 5. – С. 90-100. 

2. Берг Ф. Ш. Введение в Каббалу. Перевоплощение душ. 
Межзвездные связи. – Ростов-на-Дону, 1995. – 576 с.

3. Хус Б. Новая эра каббалы. Современная каббала, Нью Эйдж и 
духовность в эпоху постмодерна // Государство, религия, церковь 
в России и за рубежом. – 2013. – № 4. – С. 113-143. 

«Ангажований буддизм»: шлях бодхісаттви та ліберальні 
цінності

Станіслава Муращенко
Марбурзький університет ім. Філіппа (Марбург, Німеччина)

Серед численних форм модернізованого буддизму однією з най-
цікавіших є «ангажований» (engaged) буддизм, який спростовує 
поширене упередження, згідно з яким, ця релігія пропагує винят-
ково відстороненість, споглядальне життя та чернечий ідеал. 

Ангажований буддизм, трактуючи положення доктрини згідно 
з викликами часу, намагається поєднати особисте духовне зрос-
тання з активною суспільною позицією, зокрема у тому, що сто-
сується вирішення проблем війни, екології, бідності, нерівності. 
Шлях Бодхісаттви тепер реалізується у світі.

Модернізований буддизм – це сукупність течій, які багато в 
чому суперечать одна одній. Частина з них характеризується де-
міфологізацією і навіть секуляризацією, коли під сумнів ставлять-
ся засадничі положення на кшталт карми та реінкарнації [Див.: 2, 
p. 37], інші – взаємовпливами із християнством, деієрархізацією, 
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сприйняттям ідеології фемінізму (про що свідчить зокрема визна-
ння і збільшення кількості жінок-гуру) [Див.: 5, p. 251-252]. Всі ці 
течії виникли через вестернізацію традиції і необхідність адапту-
ватись до реалій XX століття. Те ж саме стосується ангажованого 
буддизму. Його появу пов’язують передовсім із постатями дзен-
буддистських ченців Тхить Нят Ханя та Чан Кхонг; остання була 
активісткою у В’єтнамі під час війни [Див.: 6, p. 105]. Саме тодішні 
антивоєнні виступи (включно із самоспаленням тридцяти семи 
буддистських ченців у Сайгоні у 1963 р.) та перебіг Холодної війни 
сприяли розквіту цієї течії [Див.: там само], особливо у США, де 
буддизм набув популярності у середині століття, не в останню чер-
гу завдяки популяризації дзену Д.-Т. Судзукі. 

В основі ангажованого буддизму лежить трактування засадни-
чих ідей релігії. Виходячи з першої благородної істини, страждан-
ня зумовлює спільність і співчуття до живих істот на всіх рівнях 
їхнього співіснування [Див.: 6, p. 103]. Джерела страждання, які, 
згідно з раннім буддизмом, містяться у самій людині – прагнення, 
жадоба, злість, незнання – тепер мають бути подолані як в індиві-
дуальній, так і в соціально-політичній сферах [3, p. 53]. На практи-
ці це означає, що приписи, які первісно були правилами поведінки 
для окремих ченців, «тепер застосовуються щодо глобальних про-
блем. Таким чином «не вбивай» було розширено, щоб включити 
спротив війні та мілітаризму. «Не вкради» має на увазі експлуа-
таторську економіку» [3, p. 53], «не брехати» мають мас-медіа, 
«неправильна сексуальна поведінка» стосується проблем гендер-
ної та сексуальної дискримінації [Див.: 4], а вимога відповідного 
харчування – не лише дієтичних приписів, але й уваги до всього 
ланцюжку виробництва їжі, який може включати зловживання 
дешевою робочою силою у бідних країнах чи шкоду для екології 
[Див.: 5, p. 253].

Існує певне напруження між цією формою буддизму та течіями, 
що пропагують релігію індивідуалізовану, нерідко комерціалізо-
вану та змішану з психоаналізом чи псевдовченнями в дусі «ща-
сливе життя за п’ять хвилин» [Див.: 5, p. 251]. Але ангажований 
буддизм не відкидає ані вимоги духовного самовдосконалення, ані 
медитативні практики. Для його прихильників шлях Бодхісаттви, 
що передбачає передовсім співчуття до всіх живих створінь, озна-
чає не лише особисті чесноти, але й соціально-політичний акти-

візм, боротьбу з мілітаризмом, нерівністю, расизмом, бідністю та 
екологічними проблемами [Див.: 5, p. 253]. Бодхісаттва маніфес-
тує себе через соціальну включеність. 

Про актуальність і життєздатність «ангажованого» буддиз-
му свідчить хоча б те, що, починаючи з кінця XX століття, він все 
активніше поширюється регіонами Південно-Східної Азії, де 
буддизм в цілому значно консервативніший, аніж на Заході. Най-
яскравішим прикладом можна вважати Далай-ламу XIV, який не 
лише активно привертає увагу світової спільноти до проблеми 
анексованого Китаєм Тибету, але й виступає із проповіддю за-
гальнолюдських цінностей: «проблеми, з якими ми стикаємось 
сьогодні – збройні конфлікти, знищення природи, бідність, голод 
та ін. – в основному створені самими людьми. Вони можуть бути 
вирішені – але лише зусиллями людей, взаєморозумінням, а також 
розвитком почуття братерства. Щоб зробити це, треба виховувати 
в собі засновану на милосерді та розумінні відповідальність одне 
за одного та за ту планету, на якій ми живемо» [1]. 

Ангажований буддизм як одна з численних форм модернізова-
ного буддизму, що виникли не в останню чергу завдяки взаємовп-
ливам Сходу та Заходу, поєднує традиційні буддистські практики 
та чесноти із сучасними західними ліберальними цінностями, слу-
гує своєрідним містком між цивілізаціями, відповідаючи на ви-
клики сучасності. 
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Модернізація індуїзму: неоведантизм у вченні Сатья Саї Баби

Наталія Павлик 
НаУКМА (Київ, Україна)

У сучасному релігійному дискурсі усе більшої ваги набирають 
нові релігійні культи та організації, особливо орієнталістського 
спрямування. Ця теза знаходить підтвердження у різноманітних 
течіях неоіндуїзму, зокрема у вченні одного із найвідоміших духо-
вних ґуру (guru) сьогодення – Шрі Сатья Саї Баби . Його успіх не 
лише в Індії, а й у різних країнах світу можна пов’язати з активним 
транслюванням ідей неоведанти, адже індійська думка давно по-
требувала модернізації, яка відповідала би загальнолюдському 
прогресу. Спробуємо дослідити схожість та відмінність між вчен-
ням Саї Баби та його класичними витоками. 

Неоведантизм, що виникає наприкінці XIX ст., насамперед є 
переглядом та  реінтерпретацією адвайта-веданти Шанкари як 
цілісного ідеалу індуїзму на основі новітніх аргументів, що підхо-
дили б сучасній людині та були пристосовані до викликів сучас-
ності. Такі тенденції духовного життя Індії нерозривно пов’язані з 
інклюзивізмом західних ідей та діяльністю таких духовних лідерів 
як Раммохан Рой, Магатма Ґанді, Рамакрішна, Вівекананда, Ауро-
біндо, Радгакрішнан [4, p.179]. Їхню лінію у ХХ – на поч. ХХІ ст. 
продовжив Сатья Саї Баба.

Спираючись на індійську філософсько-релігійну традицію, 
Саї Баба стоїть на недуалістичній позиції класичної адвайта-ве-
данти. В основі неї лежить переконання про те, що внаслідок своєї 
Божественної ліли (līlā, гра) Господь вкрив світ майєю (māyā, заві-
са, ілюзія). Головне завдання кожної людини полягає у подоланні 
кайданів авідьї (avidyā, невігластво), що маніфестується в егоїзмі, 
бажаннях та прив’язаностях до проявленого світу. Усвідомивши 
єдність Атмана (ātman, «Я») з Брагманом (brahman, Абсолют), 
людина досягає мокші (mokṣa), тобто назавжди звільняється від 

колеса сансари (saṃsāra) – колообігу народжень і смертей. 
Модернізація класичної веданти Саї Бабою полягає у спро-

бі представити моністичну систему Шрі Шанкарачар’ї сучасною 
мовою, доступною для неосвічених індусів та далеких від індуїзму 
людей Заходу. Ґуру наполягає на узгодженості між собою різних 
шкіл веданти, які є лише послідовними відрізками одного шляху 
до Бога та залежать від стадії духовного розвитку, на якій перебу-
ває людина. Йдеться про поступове сходження від двайти (dvaita, 
дуалізм) через вішишту (viśiṣṭa-advaita, єдність в багатоманітті) 
до адвайти (advaita, недуалізм) внаслідок духовного самовдоско-
налення [3, с. 100; 2, с. 181]. 

Сатья Саї стверджує, що для досягнення звільнення однаково 
дієві усі три традиційні шляхи: карма-йоґа (karma-yoga, шлях дії), 
джняна-йоґа ( jñāna-yoga, шлях знання) та бгакті-йоґа (bhakti-
yoga, шлях відданості). При цьому він наголошує на досконалості 
останнього, адже саме на шляху відданості Богу руйнується его, 
що є головним ворогом людини, та усвідомлюється божествен-
ність усіх живих істот. Головним засобом бгакті є сева (seva) – без-
корисне служіння іншим: «Люби всіх, служи всім», – проголошує 
гасло організації Сатья Саї. Відкритість вчення простежуються 
у розчиненні межі між Сходом та Заходом на основі дотримання 
загальнолюдських цінностей: сатья (satyā, істина), шанті (śāntiḥ, 
мир), агімса (ahiṃsā, ненасилля), према (premā, любов) та дгарма 
(dharma, праведність, закон). Практичність такого підходу по-
лягає у залученні широкого кола послідовників, адже езотеричне 
знання середньовічної веданти стає доступним для представників 
усіх каст, жінок та навіть іноземців.

Саї Баба популяризує релігійний синкретизм, про що свідчить 
емблема його організації, яка містить символи 5 релігій: Ом (інду-
їзм), хрест (християнство), дгармачакра (буддизм), півмісяць із зір-
кою (іслам) та вогняний вівтар (зороастризм). У своїх лекціях Баба 
часто звертається до різних світових релігій [1, c. 215], цитує Бгаґа-
ват-Ґіту, Біблію, Коран тощо, адже усі вони мають сотеріологічну 
направленість. Водночас Сатья Саї зазначає, що санатана дгарма 
(sanātana dharma, вічна релігія, самоназва індуїзму) є матір’ю усіх 
релігій, зібранням етичних норм і дгарм всього світу [5, p. 23]. Вар-
то додати, що сам Сатья Саї ніколи не називав своє вчення релігією 
та не закликав послідовників змінювати віросповідання. Навпаки, 
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одним зі своїх завдань він вважав підняття моральності шляхом 
більшого вкорінення у власну віру [1, c. 122). Баба стоїть на позиції 
монотеїзму і проголошує, що, хоча Бог знаходиться поза формою 
та позбавлений будь-яких якостей (nirguṇa, нірґуна), поклоніння 
Божеству у формі (saguṇa, саґуна) заспокоює розум людини, яка 
через обмеженість своєї природи не може так просто осягнути ве-
лич Господа [3, с. 19; 2,v Кн. 1 2009, с. 39-40, 202].

Отже, неоведантизм у вченні Сатья Саї Баби є модернізацією 
класичної адвайта-веданти шляхом її адаптації до сучасної люди-
ни. По-перше, відбувається відмова від дискримінації на основі 
кастової чи статевої приналежності, адже усі люди розглядаються 
як носії божественного; вчення ґрунтується на загальнолюдських 
цінностях, що робить його універсальним для всіх релігій. По-
друге, відбувається перехід від ідолопоклонства та політеїзму до 
монотеїзму; визнаються різноманітні шляхи для досягнення Бога; 
відбувається уніфікація індуїзму на основі вчення адвайти. Саме 
такий практичний  підхід сприяв популяризації вчення Сатья Саї 
Баби у світі.
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Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів та історичний огляд 
засобів  мас-медіа комунікації

Ольга Ремез 
НПУ ім. М. Драгоманова (Київ, Україна)

Нині наше життя цілком і повністю складається з комунікацій, 
значна частина яких здійснюється через медіа. Тож застосування 
медіа у різноманітних релігійних деномінаціях не є чимось не-
звичайним. Проте часом дослідники чомусь оминають питання 
співвідношення та співіснування релігій та медіа, особливо нових 
медіа. 

Згідно з  Британським словником, до «мас-медіа» належать  га-
зети, телебачення, радіо та інтернет [1]. У той же час Оксфордський 
словник  визначає «нові медіа» як «засоби масової комунікації, 
що використовують цифрові технології» [6]. При аналізі розвитку 
комунікації Церкви Ісуса Христа Святих останніх Днів  ми беремо 
за основу дані вище  визначення.

У історичній перспективі можна побачити, що першим проек-
том у сфері масової комунікації ЦІХСОД стала публікація газети  
«The Evening and The Morning Star» (1832), присвячених справам 
Церкви [7]. Далі, з розвитком засобів масової комунікації, Церква 
відкриває одну з перших радіостанцій (1922), що функціонує на 
базі кафедри фізики Університету Бригама Янга, який належить 
общині мормонів. Першою спробою появи на телебаченні була 
трансляція 120-ої Піврічної Генеральної Конференції Церкви 
Святих Останніх Днів у  1949 р. 

В 1997 році Церква створює власний сайт (www.lds.org) та 
розширює роботу з новими медіа. Нині Церква має не тільки 
власні сайти, такі як http://www.mormonnewsroom.org, http://
canalmormon.org, але і офіційні сторінки у різноманітних соціаль-
них мережах: Facebook, Twitter, Google Plus, YouTube, Вконтакте, 
Одноклассники. 

Також, на сайті Goolge Play та Apple Store розміщено багато 
контенту від додатків до музики, що дають змогу адептам Церви у 
будь-який момент отримати доступ до джерел віровчення Церкви.

Окрім того,  у мережі є ресурс, за допомогою якого можна ство-
рити  свої медіа (тобто, заставки для робочого столу, музику, по-
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ділитися фото та відео) [3].  Більше того, існує навіть ресурс, що 
дозволяє проглядати будь-які медіа-матеріали  Церкви – відео, ау-
діо, фото та путівник соціальних сторінок [4].

На початку 2015 р. у Солт-Лейк Сіті (США) було відкрито 
Перший Інтерактивний Сімейний Пошуковий Центр, у якому 
використовуються нові технології, що дозволяють відвідувачам 
досліджувати історію власного роду за допомогою візуальної ін-
формації [2].

Таким чином із розвитком засобів масової комунікації розви-
валась також і комунікація всередині общини ЦІХСОД. Перехід 
до нових засобів комунікації забезпечує   Церкві глобальне спілку-
вання між її адептами в усьому світі, а також швидкий та легкий до-
ступ до джерел віровчення, що дає можливість адепту бути завжди 
у колі своїх переконань. Ігрова форма та ставка на нові цифрові 
технології привертає увагу як  старшого, так  і молодого покоління 
та надає нові перспективи розвитку.

Таким чином ми вважаємо розвиток засобів мас-медіа у ЦІС-
ХОД достатньо динамічним процесом, який постійно розвива-
ється, має власні ознаки та особливості. Нові комунікаційні носії 
відкривають можливість нових форм спілкування, доступність 
майже для кожного та створюють  власне поле для комунікації все-
редині общини.
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Cекція «традиції» 
Апологія людського тіла у вченні Св. Томи

Олександра Саковська 
НаУКМА (Київ, Україна)

Одне з поширених хибних розумінь середньовічної культури по-
лягає в баченні, що середньовіччя нехтує тілом і засуджує все ті-
лесне. Звісно, така інтерпретація певних аскетичних практик не є 
абсолютно безглуздою, проте її не можна поширювати на всю куль-
туру. Випадок св. Томи Аквінського яскраво засвідчує той факт, що 
середньовіччя здатне запропонувати апологію тілесності. 

Сам Тома послуговується поняттям corpus, яке водночас позна-
чає і живе тіло, і будь-яке фізичне тіло, незалежно від наявності чи 
відсутності субстанційної форми. 

Відповідно до вчення Томи про акт творення, Бог – безпосе-
редня активна (causa activa) та остання причина (causa finalis) іс-
нування усього сущого [STh I-II, q. 44, a. 4 ad 4]. Надзвичайно 
важливими, однак, у цьому питанні є ряд аспектів, які висвітлює 
філософ. По-перше, відповідно до книги Буття, людина була ство-
рена актуально на шостий день [Бут. 26–27]. І, оскільки творення 
сьомого дня полягало в благословенні самого дня і Божому спо-
чинку, то можемо говорити, що шостий день був останнім, завер-
шальним днем творення нового, а отже,  людина справді увінчує 
собою увесь процес. Сходженя буття від Бога до сущого, в тому 
числі і до людини, Тома розглядає, використовуючи принцип ана-
логії. Відповідно до цього принципу «всі створені речі, наскільки 
вони існують, суть подоба Бога як першого та універсального на-
чала усього сущого». [STh I, q. 4, 3 с.]. Простіше кажучи, ми подібні 
до Бога, оскільки існуємо відповідно до такого ж модусу буття, як 
і Бог (Тома називає цей модус actus essendi), проте менш реальним 
чином, оскільки Бог як творець наділений буттям значно більше, 
ніж людина. І найголовніше те, що ми причетні до божественної 
благості через наявність в нас нетлінного, чогось такого, що існу-
ватиме вічно у часі, як і Бог, хоча це щось і має початок.

Незалежно від статі, людина як створена Богом істота склада-

ється з прообразу божественного і того, що стримує її на землі. 
Йдеться відповідно про душу та тіло. Однак «людина» загалом не 
може означати окремо ані душу, ані тіло, а суцільну єдність обох.

В своєму тлумаченні співвідношення душі та тіла Аквінат тяжіє 
до перипатетичного гілеморфізму: тіло та душа так співвідносять-
ся між собою, як матерія з формою (а також, як потенція та акт) 
[Un. In. contra Aver. q. 1, 3 с.]. При цьому душа постає не акциден-
тальною формою, а субстанційною, тож вона є актом тіла. Специ-
фіка субстанційної форми полягає в тому, що вона по суті виступає 
формальною причиною матерії [De anima, a. 8], а у даному випад-
ку – тіла, якому при цьому всьому притаманна ще й акциденталь-
на форма, тобто така форма, що уможливлює саме таке тіло, а не 
якесь інше. Інакше кажучи, акцидентальна форма партикуляри-
зує: дозволяє мати саме такі риси обличчя, саме такий розмір ноги 
тощо. Варто зауважити, що наявність тіла виступає принциповою 
причиною відмінності людини від янгола. Справді, матерія постає 
підставою для сингуляризації сущого, адже одне суще відмінне від 
іншого не лише певними якостями матерії, але й тим, що два сущих 
займають різне місце, не збігаються у просторі.

 Отже, через наявність матеріального людина має схильність до 
потенції, тобто балансує на межі потенції і акту, і таким чином са-
ме матерії можна закинути звинувачення у тому, що людина не ви-
конує свого прямого призначення – безпосереднього споглядання 
Бога, в чому і є найбільше благо та головна мета людини. Проте 
саме по собі тіло необхідне для того, щоб бути людиною. Прина-
лежність до людського виду можлива лише за умови наявності 
сутності, але сутність складних субстанцій можлива лише через 
композит форми і матерії [De Ente, III]. У зв’язку з цим людина – це 
не просто душа, але й необхідним чином тіло. Тож тіло та душа не є 
окремими незалежними субстанціями.

Основним завданням живого тіла постає пізнання, що необхід-
не для спасіння, оскільки дає можливість відрізняти зло від блага, а 
отже, обирати шлях. Таким чином індивідуальна відповідальність 
за вчинки буде ґрунтуватися саме на підставі а) розуміння різниці 
між злом та благом; б) вибором на користь блага. При цьому Акві-
нат досить чітко вказує, що тіло дане людині, оскільки пізнавальні 
можливості душі обмежені [ScG II, c. 68]. Ще однією потребою для 
людини, яку здатні задовольнити пізнавальні можливості, є укрі-



28 29

плення в вірі. Оскільки положення віри не є очевидними [STh I, q. 
1, a. 5 ad 2], то через чуття (тобто через тіло) людина може певним 
чином споглядати гармонію (а отже, і божественне) у сотворено-
му. 

Отже, тіло постає інструментом, застосовуючи який, людина 
здатна пройти шлях духовного самовдосконалення для того, щоб 
потім осягнути Бога і божественне, і тим самим реалізувати себе у 
вічному бутті якомога досконалішим чином.

Тож, як бачимо, Аквінат створює певну апологію тілесності, 
вказуючи на причетність тіла до спасіння. Завдяки тілу людина 
здатна укріплювати віру, знаходити Бога, відрізняти добро від зла, 
отже, тіло – необхідне. Особливо важливою тезою в цьому кон-
тексті є та, що Бог не творить нічого зайвого чи недоцільного [STh 
I-III, q. 91, a. 3], тож наявність тіла виправдана самим Богом. 
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Пояснення соціальної дії: квазікаузальна модель
Г. Х. фон Вріґта

Аліса Безман
НаУКМА, Київ, Україна

Якби людина, що опинилася на Майдані 21 листопада 2013 року, 
захотіла би дізнатися, чому там зібралося багато людей, і спитала 
би: «що відбувається?», вона могла би отримати відповідь: «мі-
тинг», що ніяк не наблизило би її до розуміння ситуації. Втім, якби 
вона спитала «чому ці люди зібралися?» і «для чого?», то дізналася 
б, що протест розпочався через те, що президент Янукович відмо-
вився підписати Асоціацію з ЄС, і для того, щоб переконати уряд 
продовжити євроінтеграційну політику. Таким чином, ми бачимо, 
що для того, щоб зрозуміти певну подію, потрібно отримати пояс-
нення або причини (чому?), тобто каузальне пояснення, або мети 
(для чого?), тобто пояснення телеологічне. 

Проблему пояснення і розуміння соціальної дії розробляв Ге-
орг Хенрік фон Вріґт – фінський філософ, логік, який значну час-
тину своїх робіт присвятив застосуванню логіки до аналізу історії 
і соціальної філософії. Застосовуючи теорію пояснення до істо-
ричних подій, він прийшов до висновку, що розподілу на каузаль-
ність і телеологічність недостатньо. Спеціально для застосування 
до історичних і соціальних дій він ввів третій тип пояснення, який 
назвав квазікаузальним. Спираючись на роботу фон Вріґта «По-
яснення і розуміння» [1986], я хочу проаналізувати його підхід до 
пояснення соціальної дії: показати незадовільність каузального і 
телеологічного пояснень, дати визначення квазікаузальному пояс-
ненню і показати можливості його застосування.

Пояснення з точки зору причинно-наслідкового зв’язку вима-
гає суворого дотримання логічних правил виведення і відповід-
ності номічному зв’язку (дійсному стану справ). Наприклад, якщо 
подія  А спричинює подію В, то це має означати, що подія В має міс-
це тоді і тільки тоді, коли має місце подія А, тобто без події А подія 
В взагалі не відбудеться. Соціальні події в історії ж надто часто зу-
мовлені багатьма факторами, деякі з яких є взаємозамінними. 

Інша справа з телеологічним поясненням: воно не залежить від 
справедливості включеного в нього номічного зв’язку такою вели-
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кою мірою. Йдеться про те, що дію людини визначає її мета, і ця 
мета не обов’язково має відповідати дійсності. Наприклад, люди 
йдуть на мітинг, бо вважають, що влада почує їхній протест і змі-
нить рішення щодо призупинення євроінтеграції. Навіть якщо 
після мітингу з’ясується, що люди нічого не досягли, тобто їх за-
сновки не відповідають дійсності, вірність телеологічного пояс-
нення не постраждає. 

Проте, коли йдеться про соціальні події, пояснення обох типів 
не є повністю задовільними: історія цих подій зумовлена великою 
кількістю причин, тому чистий каузальний аналіз застосувати не 
вдається, а пояснення з точки зору доцільності не є повністю до-
стовірним елементарно тому, що неможливо дізнатися мету кож-
ного з дієвців.

Квазікаузальний підхід, запропонований фон Вріґтом, є сво-
єрідним компромісом: філософ пропонує застосовувати теле-
ологічну модель до формально каузальних пояснень. Наприклад, 
твердження: «Люди вийшли на мітинг, тому що Янукович відмо-
вився підписати асоціацію з ЄС» має каузальне формулювання, 
і водночас з тим телеологічний відтінок: люди повстали з метою 
переконати уряд продовжити євроінтеграцію. Власне, подібні 
суперечливі пояснення, на яких і ґрунтується соціальна історія, 
класифікуються як квазікаузальні. Формально подібні пояснення 
є підтипом каузальних, але вони не передбачають необхідного но-
мічного зв’язку, а також потребують підтримки телеології. 

Для усіх причинно-наслідкових пояснень фон Вріґт використо-
вує поняття: експлананс (деяка подія або стан речей, антецедент) 
та експланандум (подія або стан речей, які необхідно слідують з 
експланансу, консеквент). Проте в історії експлананс та експла-
нандум пов’язані зазвичай не напряму (Q→R), а через низку про-
міжних подій (Q→R, P→R, отже, Q→R)і додаткових обставин. Це 
призводить до неоднозначності у визначенні ролі експланансу. 
Для пояснення цієї неоднозначності фон Вріґт застосовує ситуа-
тивну логіку. 

Експлананс як деякий стан речей є певною ситуацією. Кожна 
подія, яка відбувається, змінює цю ситуацію, і, відповідно, моде-
лює нову. Будь-яка наступна дія трактується як необхідна саме в цій 
новій ситуації. Окрім того, змінення фактичної ситуації означає 
також і зміну мотиваційної основи діячів: відповідно до нових си-

туативних умов індивіди формують нові цілі.
Отже, ми бачимо, що для пояснення соціальної дії в історич-

ному контексті традиційної моделі каузального і телеологічного 
пояснень недостатньо. Г.Х. фон Вріґт розробив альтернативну те-
орію квазікаузального пояснення, яке має ознаки і причинно-на-
слідковості, й інтенціональності. Він запропонував застосовувати 
ситуативну логіку – пояснювати кожну соціально-історичну зміну 
зміною ситуації. Ця модель пояснення дозволила йому обґрунту-
вати причинно-наслідковий зв’язок між експланансом та експла-
нандумом.
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Two Centuries of Critical Reason: Cynicism and Enlightenment

Ihor Andriichuk 
NaUKMA (Kyiv, Ukraine)

Justification for cynical reason in scholar critique undermines the En-
lightenment program of world’s rationalization. The cynical edition of 
critical reason, published on the occasion of 200th anniversary of Kant’s 
Critique of Pure Reason (1781), means the impeachment of reason’s 
claims towards Enlightenment together with the disqualification of 
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critique. While this threat seems sensible in accusation, its arguments 
remain questionable due to the features of critical reason as such. It is 
common that the nature of any critique of reason is reflective and, con-
sequently, self-denying. Such a critical tradition is not limited by the 
cynical reason as a final verdict to rationality. So the program of its ad-
vancement—Enlightenment—means incompleteness prescribed by its 
very nature. That is why from the failure of one reason’s version does not 
follow the renunciation of both Enlightenment and method of critique.

While the history of cynicism provides us an impressive collection 
of its embodied versions, the key feature of its Enlightenment edition 
defines its reasonable nature. Sloterdijk’s precise definition of cyni-
cism—“enlightened false consciousness” [5, p. 5]—initially refers us 
to the affirmative program of Enlightenment apart from its blames 
and accusations. Let us start with the well-known motto of Enlighten-
ment given by Kant: “Sapere aude! Have courage to use your own un-
derstanding!” [3, p. 17]. This exalted appeal emerged exactly between 
two editions of his most famous book, Critique of Pure Reason, which 
founded an outstanding tradition of critical reason in philosophy. Thus, 
the program of Enlightenment is partially grounded on critical reason, 
whose aim is to establish own limits by itself.

However such a demand of limits of certain reason was not reflex-
ively extended over the possibility to invent a new one. Since Kantian 
epoch was sufficient with two versions of reason derived from corre-
sponding critiques, the 20th century provides us a grandiose parade of 
critiques establishing its new forms. After comeback of critique made 
by Sartre in his Critique of Dialectical Reason (1960), about a dozen of 
new forms of reason were legitimated within a few following decades. 
Even if Sloterdijk’s Critique of Cynical Reason (1983) pretends to the 
ultimate solution for “the dying tree of philosophy” [5, p. xxxviii], the 
restored tradition of critique did not cease to exist. Such a presumption 
refers to rehabilitation of both critique and principles of Enlightenment 
on its new turn after grievous verdict on reason which “regresses to the 
mythology it has never been able to escape” [2, p. 20].

Thus, the old question on Enlightenment arises again. In the pref-
ace to second edition of his Critique of Pure Reason Kant added a refer-
ence to Francis Bacon [4, p. bii] emphasizing the continuity between the 
foundations of early Modern time and the program of Enlightenment. 
The latter might be defined as a radical development of the former fol-

lowed with the increasing role of reason in its critical functions. Sup-
porting this idea with the previous arguments leads us to the discussion 
on modernity as unfinished project. Habermas’ conviction “we should 
learn from the aberrations … and from the mistakes …, rather than 
abandoning modernity and its project” [1, p. 51] might be as well applied 
to its successor, the project of Enlightenment. Thus, whereas cynical 
reason is a consequence of Enlightenment, its menace to the project as 
such is not fatal. 
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Семіотичні маркери мотиву дитинства в дискурсі
масової культури

Людмила Запорожцева
НаУКМА (Київ, Україна),
Тартуський університет (Тарту, Естонія)

Міф є універсальною культурною формою. З часом режими прояву 
міфу змінюються, але залишаються ті універсальні механізми, що 
допомагають визначити включення міфологічного типу мислення 
в повсякденному житті. Оскільки міфові властиві особливі час і 
простір, семіотичними маркерами, що репрезентують ці категорії, 
можуть бути визначені міфема і міфологема відповідно.

Мотив дитинства у свою чергу також є універсальним для люд-
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ської культури. Для того, щоб побачити як він представлений у мі-
фологічному вимірі, слід звернути увагу як працюють час і простір 
в міфі в співвідношенні з базовою опозицією центру / периферії.

Для міфічного світовідчування характерна опозиція хаос-кос-
мос, що знімається освоєнням простору, тобто перетворенням 
хаосу в космос. Так виникає поняття центру, що характеризується 
ступенем його освоєнності, та периферії, у якості якої виступає 
освоюваний простір, що розширюється у відцентровому напрямку.

З позиції міфологічного мислення, екзистенційним центром 
життя людини є її минуле, в граничному значенні – дитинство або 
пережитий час. В історії культури можна знайти безліч сюжетів, 
що містять мотив «дитинства як загубленого Раю».

Вісь часу: універсальний мотив повторення, міфема повторення.
У міфах і релігіях різних культур існує міф про «золоту добу», 

епоху, що назавжди пішла, «загублений Рай». Оскільки пережи-
ти минуле у прямому розумінні слова неможливо, повернення до 
нього можливо тільки за допомогою циклічного повторення одні-
єї і тієї ж події, пов’язаної з минулим. З точки зору міфологічного 
мислення, для повернення в минуле необхідне розривання лінії 
осі часу. У раціональному сприйнятті – розривання повсякденнос-
ті святковістю.

У сучасній культурі гранично асоційоване з дитинством свя-
то – День народження. Маскультурний дискурс провадить ідею 
цього дня як «особливого», створює умови для подібного розри-
вання часу, святкування Дня народження в масових масштабах. 
До цього ж масскультура демонструє і пропонує використання ар-
хаїчних ритуалів: жертвопринесення, даропринесення, сумісної 
трапези, маскараду. Крім того в дискурсі масової культури можна 
часто почути заклик: «повернутися в дитинство», «зануритися в 
дитинство».

Вісь простору: міфологема «золотого століття».
Згідно зі словами Ю. Лотмана і Б. Успенського [1], міфологіч-

ному сприйняттю світу в цілому властиве не континуальное від-
творення простору, а відтворення у вигляді «сукупності окремих 
об’єктів, що мають власні імена». Якщо перенесення у часі людина 
може здійснювати самостійно (наприклад, за допомогою процесу 
аутокомунікації), то для перенесення у просторі в «золоте століт-
тя» необхідний особливий топос. У зв’язку з цим вдалим і успіш-

ним виявився проект Діснейленда, і в цілому індустрія парків 
атракціонів, аквапарків тощо. 

До цієї категорії продуктів належать також мультфільми для до-
рослих, флешмоби та інтернет-події (наприклад, Gangnam Style, 
Harlem Shake) як соціальні практики, що апелюють до найбільш 
ранньої людської практики у процесі онтогенезу – гри (на контр-
асті з більш рутинними дорослими – навчанням, працею).

Таким чином, мотив дитинства як спогади «загубленого Раю» 
має власний універсальний міфологічний хронотоп. За допомогою 
особливих семіотичних маркерів міфеми повторення і міфологеми 
«золотого століття», дискурс масової культури успішно актуалі-
зує мотив дитинства і залучає дорослих до своєї реальності.
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Трансформация психоанализа в интерперсональном подходе 
Г.С. Салливана

Александр Романов
ОНУ им. И.И. Мечникова (Одесса, Украина)

Классический психоанализ З. Фрейда (5) опирался на ряд сомни-
тельных (2, 3) метафизических и методологических предпосылок, 
таких как наивный эмпиризм, редукционизм, детерминизм, сциен-
тизм и проистекающий из них антигуманитаризм психоаналити-
ческой методологии.

Наивный эмпиризм исключает из психологического иссле-
дования вопросы познавательной ангажированности и обуслов-
ленности самого исследователя. Редукционизм сводит сложные 
смысловые и контекстуальные явления к их составным частям, 
разрывая и отбрасывая их нередуцируемую связанность. Детер-
минизм и сциентизм выражают стремление ученого подчинить 
изучение уникальных психоментальных явлений принципам чуж-
дых для них естественных наук, пусть и показавших свою высокую 
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эффективность в сфере технического прогресса. Невозможность 
обращения с человеком и его внутренним миром как с техноло-
гическим агрегатом или неким «аппаратом» является главным 
аргументом для оценки такой методологической установки как 
антигуманитарной.

Указанные предпосылки характерны в целом для западной 
научной психологии, формировавшейся в рамках натуралисти-
ческого мировоззрения XIX века. Герменевтический поворот, 
произошедший в XX веке, как и внушительное наследие предше-
ствующей «философской» психологии, оставили на современном 
«научном» психологическом знании весьма незначительный от-
печаток. Именно поэтому должны быть оценены усилия тех, кто 
этот отпечаток создавал; особое место здесь займет Г.С. Салливан.

Наряду с Э. Фроммом и К. Хорни Г.С. Салливана традиционно 
относят к психоаналитическому течению, получившему название 
«неофрейдизм» или «постфрейдизм» (1). Многие исследовате-
ли считают такое широкое определение неоправданным (6). Если 
общим для «неофрейдистов» было оспаривание биологического 
детерминизма и механицизма теорий З. Фрейда, то свои альтер-
нативные подходы Г.С. Салливан, Э. Фромм и К. Хорни развивали 
по-разному. Основная интенция творчества Э. Фромма и К. Хорни 
заключалась в культуралистской переинтерпретации психоана-
лиза, выражавшего натуралистическое мировоззрение З. Фрейда, 
сформированное под влиянием выдающихся натуралистов XIX 
века. Несмотря на огромный гуманистический потенциал, подход 
Э. Фромма страдал абстрактностью и отсутствием четких клини-
ческих выводов, а выразительным описаниям К. Хорни не достава-
ло систематической разработки и теоретической глубины.

Заметно иными были исходные позиции Г.С. Салливана, ко-
торый уже в 1920-х годах достиг впечатляющих клинических 
результатов в новаторской работе с «трудными» для понима-
ния пациентами-шизофрениками, а в 1930-е годы с не меньшим 
успехом работал с еще одной «трудной» категорией пациентов, 
страдавших навязчивыми состояниями. Из своей клинической 
работы Г.С. Салливан не только вывел клинические следствия, но 
и осуществил теоретическую разработку затронутой проблема-
тики (4, 7). Прежде всего, это была проблематика коммуникации, 
ускользавшая от внимания исследователей, мысливших в рамках 

персоноцентричного подхода (рассматривающего личность как 
замкнутую систему с выраженными и устойчивыми характери-
стиками). Клинические успехи Г.С. Салливана и его новаторское 
понимание оснований психического развития и психотерапевти-
ческой помощи проистекали из обращения первостепенного вни-
мания на: 

1) значение опыта интерперсонального взаимодействия в пси-
хическом развитии и патогенезе; 

2) необходимость психологической (а не биологической, меха-
нической или иной дистанцированной от опыта) трактовки трево-
ги и переживаний; 

3) роль психотерапевта как участвующего наблюдателя и спе-
циалиста по коммуникации; 

4) центральное значение языка и коммуникации в вопросах 
межчеловеческого понимания и взаимодействия. 

Смещение интереса к данной проблематике как раз и определя-
ет современные версии психотерапии и психоанализа по отноше-
нию к их классическим предшественникам. 

Интерес к коммуникации и ситуации интерперсонального вза-
имодействия, подкрепленные современными представлениями 
из лингвистики и культурной антропологии, а также понимание 
необходимости переориентации психиатрии на принципы соци-
альных наук, стали основаниями интерперсональной теории пси-
хиатрии и психоанализа Г.С. Салливана.

Центральным звеном интерперсональной теории является 
признание условности и гипотетического характера такого обра-
зования как личность – единицей анализа становится не личность, 
а межличностная ситуация. Этот качественный сдвиг означает, 
что от умозрительных рассуждений об устойчивых качествах и 
«устройстве» личности исследователь и психотерапевт должен 
непременно возвращаться к анализу опыта связанности человека 
с другими людьми, особенно опыта связанности, протекающего 
в психотерапевтической ситуации. Иначе говоря, внимание пси-
хотерапевта в интерперсональном подходе должно быть сосре-
доточено не на объяснении страданий и переживаний пациента 
некими гипотетическими внутрипсихическими патологически-
ми факторами (чрезмерная агрессивность, фиксация на ранней 
стадии психосексуального развития, предпочтение примитивных 
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защитных механизмов, отсутствие наблюдающего Эго), а на про-
яснении связи этих переживаний с имеющимся у человека опытом 
взаимодействия с другими людьми, а также на том, созданы ли в 
текущей психотерапевтической ситуации условия для нового, бо-
лее гуманного и исцеляющего опыта. 

Если классический психоанализ и З. Фрейд как личность фор-
мировались под определяющим воздействием натурализма и сци-
ентизма XIX века, а в дальнейшем догматическое апеллирование 
к авторитету З. Фрейда надолго законсервировало эти метафи-
зические предпосылки, то в интерперсональном психоанализе 
происходит соответствующая XX веку модернизация в духе мето-
дологии гуманитарных наук и уход от методологии XIX века.
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Проблема суб’єкта у філософії освіти

Микола Кузін
Інститут вищої освіти НАПНУ (Київ, Україна)

Царина філософії освіти має справу із принципами та цілями осві-
ти, освітніми ідеалами, освітньою практикою. Але в чому філосо-
фія освіти віднаходить обґрунтування стверджених принципів 
або цілей освіти? Чому, для прикладу, унормований соціальний по-
рядок може визнаватися доречнішим, аніж задоволення інтересів 
окремої людини (як випливає з платонівської «Держави»)? Що-
йно ми вглядаємося в це питання, то виявляється, що обґрунту-
вання освітніх принципів та цілей укорінене в уявленні про те, ким 
є людина. Якщо ми покладаємо, слідом за Платоном, що різним 
людям доступні різні смислові горизонти, то завданням освітньо-
го процесу буде якнайраніше з’ясувати «хто є хто», а метою осві-
ти – приготувати кожного до свого «місця в житті». Або ж, якщо 
ми вважаємо, слідом за А. Жиру, що людина твориться владними 
дискурсами, що покладають границі самосприйняття, то завдан-
ням освітнього процесу «граничної педагогіки» буде виявлення 
актуальних границь, а метою освіти – їх невпинне долання.

Отже, виходить, що образ людини зумовлює уявлення про 
принципи та цілі освіти, інакше кажучи, філософія освіти виявля-
ється (специфічною) проекцією філософської антропології. Коли 
ми стверджуємо такий стан справ, то фокус уваги філософа освіти, 
котрий прагне сягти підставових смислів, зміщується від змісту 
конкретного освітнього проекту до образу людини, що за ним сто-
їть. Але, далі, щойно філософ освіти вихоплює певний образ люди-
ни, з’ясовується, що тут же поряд існує величезна множина інших 
образів людини.  Звідки таке різноманіття? За всяким образом лю-
дини стоїть певний досвід, безпосереднє переживання, що слугує 
предметом подальшої рефлексії та раціоналізації. Інакше кажучи, 
образ самого себе  конституюється в дорефлексивному досвіді, що 
постачає очевидності, матеріал для раціоналізації. 

Поняття суб’єкта, за яким стоїть даність переживання са-
мого себе, є одним з фундаментальних понять європейської 
філософії. Якщо переживання самого себе є даністю, саме ствер-
дження суб’єкт-центрованості є тавтологічним, оскільки в суб’єкт-
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укоріненому життєсвіті проблема «чи існую Я» не стоїть.  Втім, 
для розширення пізнавальної перспективи здається доречним під-
важити очевидність переживання самого себе, звернувшись до ін-
ших описаних досвідів. Аби налагодити площину для порівняння, 
ми співставимо ствердження існування Я (з позицій критичного 
реалізму К. Сміта) і ствердження не-Я (доктрина анатма палій-
ського канону буддизму тгеравади). Якщо відверто припустити, 
що існують радикально відмінні досвіди існування, в тому числі 
такі, що заперечують реальність Я, то філософія освіти опиняється 
в новій для себе, – постсуб’єктній або недвоїстій, – парадигмі.
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«Допустимо що?»: ідеї Пола Феєрабенда в контексті 
аксіологізації філософії науки

Надія Петруньок
НаУКМА (Київ, Україна)

Людське – антитеза до символічного. Таку позицію відстоює су-
часний анархопримітивіст Джон Зерзан [7], посилаючись при 
цьому на філософа науки, епістемологічного анархіста Пола Феє-
рабенда. Предмет інтересу останнього – перетини епістемологіч-
ного, соціального, культурного, політичного вимірів пізнання та 
освоєння світу. І навіть якщо П. Феєрабенд – це лише фізик, який 
«випадково… потрапив у філософію» (за висловом Джона Вілкін-
са [1, с. 180]), є вагомі причини, щоб його присутність у філософ-

ських дискусіях залишалася помітною досі.
П. Феєрабенд підтримав ідею про теоретичну зумовленість 

«емпіричних фактів», відтак поглибив проблематизацію поняття 
«чистого досвіду». На прикладі історії модифікування Г’юмової 
«простої узагальнювальної гіпотези» Феєрабенд демонструє ак-
туальність і необхідність проліферації теорій: корекція (адаптація) 
кореспондентної теорії істини ((x)P(x)) плідна лише в середовищі 
альтернатив [2, p. 203-205]. При цьому проліферація методологіч-
но збалансовується принципом стійкості теорій: навіть ті теорії, 
що не узгоджуються з теорією, яка є парадигмальною на цей час, 
мусять бути збережені.

Недовизначеність теорії доказовою базою, втім, не означає, що 
«допустимо все». Що ж допустимо? І для прижиттєвих опонен-
тів Феєрабенда, і для його сучасних критиків викликом лишаєть-
ся питання про цінності. Відтак, можемо говорити, що Феєрабенд 
принаймні до певної міри може вважатися ініціатором чергового 
аксіологічного повороту у філософії науки.

Як демонстрував обмеженість раціоналізму сам філософ? У ду-
же гострий і неприйнятний для більшості провокативний спосіб. 
Водночас, пишучи «Farewell to Reason» («Прощавай, розуме», 
1987 р.), він, насправді, створив підґрунтя для return to reason (по-
вернення до розуму). Наочним свідченням цього може служити, на-
приклад, те, що 2003 р. Стівен  Тулмін опублікував книжку саме з 
такою назвою.

У «Прощавай, розуме» Феєрабенд критикує передусім раці-
ональність (методологічний примус, одноманітність, інтелекту-
альний протекціонізм) і об’єктивність, тоді як у «Поверненні до 
розуму» Тулмін обґрунтовує «розумність» і таким чином ніби 
«коригує» Феєрабенда. Праця останнього, з огляду на критику 
Тулміна, мусила б називатися радше «Прощавай, раціональнос-
те». Про Феєрабенда та «нещасливу» долю його філософської 
риторики ще з часів «Проти методу», коли філософ більше ски-
дався на enfant terrible, Тулмін пише таке: «Для будь-кого, хто знав 
особисте життя та інтереси Феєрабенда, зрозуміло, що він мав 
пристрасть до Науки, так як і до опери і кіно.... все, чого він хотів, – 
захистити науку від нерозумних обмежень» [6, p. 85].   

Питання про цінність наукового пізнання (як питання про 
паритетність, а не вищість його щодо інших різновидів практич-
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ної діяльності, а також як проблему корумпованості академізму) 
окреслюють також і філософи-прагматисти. Як доречно підкрес-
лює той-таки Тулмін, «Дьюї був правий, припускаючи, що прагма-
тизм – не тільки одна з теорій нарівні з усіма іншими. Вона радше 
є зміною точки зору, що ставить теоретизування на один щабель з 
усіма іншими видами практичної діяльності» [6, p. 172]. 

З одного боку, Феєрабенд запевняв, що поділяє турботи «раці-
оналістів» щодо профанації в освіті чи популярному викладі засад 
науки загалові, але, з іншого боку, саме їм він і закидає першопри-
чини такої корупції: «… для мене шовінізм науки – значно більша 
проблема, ніж інтелектуальний занепад (pollution)» [3, p. 167]. 

Ларрі Лаудан зараховує Феєрабенда, поряд з Томасом Куном, 
Річардом Рорті,  пізніми Людвіґом Вітґенштайном, Віллардом Ван 
Орманом Квайном, Нельсоном Ґудменом до постпозитивістів, на-
зиваючи їх «the new crazies». Критик об’єднує усіх на підставі двох 
міркувань: (1) епістемологічний релятивізм і (2) уявлення про на-
уковий процес як до великої міри ілюзорний [5, p. 4-5]. Філософ 
захищає методологічність у відповідь на «релятивістську крити-
ку методології» Куном і Феєрабендом. Лаудан цілком серйозно 
сприймає Феєрабендову метафору «допустимо все» і вважає, що 
його опонент «проповідує, що наукова методологія мертва» [5, 
p. 88].  Поряд з іншими критиками він повертає проти Феєрабен-
да його ж зброю і звинувачує останнього у зловживанні пропаган-
дою, що, буцімто, і демонструє упередженість того варіанту історії 
філософії, що виникає у працях Феєрабенда. Ця критика дуже при-
кметна – вона відображає конфліктність і контрастність філософу-
вання останнього. 

Вплив Феєрабенда на істориків та соціологів науки розширює 
риторичне поле філософування і яскраво свідчить про те, що у на-
уці й пізнанні загалом маємо справу з «концептуальними можли-
востями», а не з «фактами» чи «результатами спостереження». 
Оскар Кеншур принагідно порівнює Феєрабенда з літературоз-
навцем Стенлі Фішем. Останній вважає, що «критик винаходить 
(invents) тексти», тоді як Феєрабенд постійно демонстрував: сила 
формального аргументу обмежена і раціоналізм необхідно розши-
рювати від «демонстрації фактів» до «переконань» [4, p. 375]. 

Відтак, позиція Феєрабенда –  це філософування на контрастах: 
методологія vs. антиметодологізм, наука vs. псевдонаука, раціо-

налізм vs. релятивізм тощо. А епістемологія Феєрабенда – через 
філософське осмислення різних форм скептицизму – загострює 
актуальну для сучасного філософування проблематику ґрунтов-
ності пізнання, ставлячи на передній план ціннісні аспекти мис-
лення.    
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«Сітчаста» модель Ларрі Лаудана. Раціоналізм vs реалізм

Юрій Макух
НаУКМА (Київ, Україна)

У праці «Наука і цінності», опублікованій в 1984 р., Ларрі Лаудан 
вперше презентує так звану «сітчасту» (reticulated) модель на-
укової раціональності, що є другим (але не останнім) проектом 
його метаметодології історії науки. Ця модель ґрунтується на мо-
дифікованій версії ієрархії наукових дебатів, класичного варіанту 
котрої притримувались, наприклад, Карл Поппер, Карл Гемпель, 
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Ганс Райхенбах та ін. Традиційно така ієрархізація передбачає на-
явність трьох рівнів: фактуального, методологічного та аксіоло-
гічного. Власне, акцент на останньому і відображений у заголовку 
згаданої праці Л. Лаудана. Варто зазначити, що йдеться не про мо-
ральні цінності, а виключно про розуміння цінностей у когнітив-
ному ключі.

Л. Лаудан будує свою модель на кількох основних засновках [2, 
p. 62–66]:

• Часткова деієрархізація структури наукових дебатів (можли-
вість зворотних взаємовпливів між рівнями цієї структури);

• Недовизначеність (undertermination) обґрунтування між усі-
ма рівнями цієї структури;

• Можливість асинхронних зсувів окремих рівнів, якщо хоча б 
один з них залишається фіксованим;

• Можливість раціональних дебатів на рівні цінностей (через 
стратегії демонстрації утопічності та/або невідповідності науко-
вої практики постульованим цілям і цінностям).

Завдяки цим новаціям «сітчаста» модель, на думку Л. Лаудана, 
вирішує зразу кілька концептуальних проблем філософії науки:

1. Охоплює одразу дві конкурентні моделі історії науки: «кон-
сенсуальну» (підходи К. Поппера, І. Лакатоса) і «диссенсусаль-
ну» (підходи Т. Куна, П. Феєрабенда).

2. Дає змогу обмежити коло прийнятних для науки когнітив-
них цілей та цінностей завдяки вищевказаним стратегіям раціо-
нальної критики.

3. Відповідно,  уможливлює збереження раціонального пояс-
нення змін у науці без посилань на раптові розриви та необхіднос-
ті суто ірраціонального вибору між різними парадигмами.

4. Долає наслідки, що випливають із концептів «неспівмірнос-
ті» та «неперекладності» теорій з різних парадигм (у Т. Куна та 
П. Феєрабенда).

5. Дає критерії для оцінки прогресу науки, хай і в межах лише 
визначеного незмінного набору цілей та цінностей.

Втім, «сітчаста» модель Л. Лаудана має й кілька суттєвих недо-
ліків, на які також варто звернути увагу:

• Надмірна орієнтація на лінійні шаблони змін в історії науки;
• Відмова від реалістичної позиції (як зайвого інструменталь-

ного обмеження, що «гальмує» наукові пошуки) де факто лише 

«камуфлює» за окремими цінностями справжні інтенції науков-
ців (що пов’язані із прагненням кращого пояснення реальності);

• Відмова від істини як когнітивної цінності внаслідок демон-
страції Л. Лауданом її семантичного та епістемічного утопізму [1, 
p. 506-507];

• Нездатність забезпечити умови розгляду науки як певної ав-
тономної царини (у строгому сенсі) через те, що в Лаудановій 
моделі відсутні критерії раціональності, завдяки яким ми бодай 
гіпотетично могли б порівнювати між собою «стадії» науки з різ-
ними наборами цінностей [3, p. 423-424].
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Модернізаційні ризики втрати комунікативного авторства

Дмитро Єрмолаєв
ІФ НАНУ (Київ, Україна)

Якщо ставити питання про специфіку так званої «постмодернос-
ті», то варто у спрощеному вигляді сформулювати це як, в першу 
чергу, все доступність, відкритість і тотальна експансія індивіду-
ального життєвого простору відчуттями, інформацією та знанням. 
Але дану тоталізовану рецепційність всього соціального пізнаного 
я вважаю за необхідне, підкреслюючи врешті це як «постмодер-
ний ризик», охарактеризувати як такий стан суспільства і систему 
суспільного обміну, що схильні до втрати як індивідуальної, так і 
колективної сакральності його (пізнання) як відкриття, так і при-
рощення.
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Інформаційна інтенсифікація і динамічний процес постійного 
збільшення і джерел, і інтерпретаційних меж даної інформації в су-
часній технізованій системі як зберігання, так ы засобів долучення 
до мережі обміну – привнесли за останні пару десятиліть зовсім 
нові динаміки обміну досвідом. Адже якщо ми говоримо про гене-
ралізоване знання, тобто таке, що отримало визнання в певному 
колі – назвемо це просто «рефлексивною спільнотою» – а також є 
певною практикою відтворення структур фіксації даного знання 
і прирощення нового, як його системно до нього релевантного, то 
його  трансляція, безпосердня передача ще нещодавно припуска-
ло за необхідне, щоб суб’єкт долучення (до певного знання «реф-
лексивної спільноти» як його динамічного співторця і такого собі 
хранителя, гаранта) був зобов’язаний долучитися, на першому ета-
пі, прийняти дану соціальну практику генералізованого знання 
через беспосереднє індентифікаційне долучення до колективного 
суб’єкта гарантування даного знання.  Нещодавно вийнятковим 
носієм вербальної передачі і трансляції досвіду був конкретний 
суб’єкт, автор (індивідуальний та коллективний), зустріч із яким 
передбачає дійсний фізичний досвід спілкування і наслідування: 
бібліотечна книга; професор; експерт конкретної наукової інсти-
туціїї, членом якої стаєш заради права бути частиною досвідних 
практик; комунікативна спільнота, долучення до норм існуван-
ня якої – право самого існування в ній, можливе лише через долу-
чення, процес колективної суб’єктивації. Тут ще тримає право як 
традиційне, так і модерне визначення «пізнання» як прирощення 
світу через додавання себе і до себе колективних розумінь і практик 
поводження із цим «приватизованим світом» через вже згадуване 
ідентифікаційне долучення. Коли відрефлексоване і те, що здатне 
бути взірцем колективного релевантного знання, вимагає від тебе 
сприймати і бути творцем даного процесу – автором і співатором 
соціальних практик і знань.

«Мережа» створила всі умови для тогого, щоб загальносвітовий 
досвід отримав можливість стати джерелом загальнодоступного, 
повністю добровільного долучення без будь-яких цензів (за винят-
ком «мережевої компетентності», як її викладає Бард [1] – яку він 
залишає на одинці із ціннісною інфляцією в середовищі мережо-
вої розмитої ідентичності). Однак повне приєднання досвідного 
обміну в систему тотальної доступності і відкритого моніторингу 

створює умови для обминання необхідності ідентифікаційного до-
лучення. Втративши цей момент, людство втратило винятковості, 
унікальності досвіду «відкриття» і своєї ідентичності в ньому і че-
рез нього відзеркаленої. Характеристику даного процесу можливо 
віднайти у З. Баумана [4]: «ніщо не стає відтак доторканням до ві-
чної реальності» – причиною трагедії цьому як раз і віднадходимо 
у припущені необхідної авторської відповідальності за самоіденти-
фікацію індивідуально-колективну в самому процесі рефлексії. 

Якщо процес ідентифікації суб’єкта втрачає зв’язок і право на 
самотворення в авторстві цього ж суб’єкта, якщо переживання 
(наприклад, естетичні), пізнання інформації і переживання їх 
як знання (в тому числі і норми як супровідний результат діючої і 
транслюючої їх комунікативної спільноти) – то є загроза того, що 
не створюючи в комунікативній практиці себе як автора і співав-
тора генералізованого знання та ціннісно-нормативної практики, 
суб’єкт здатен втратити себе як відповідального творця комуніка-
ції і їх безпосередніх результатів. Головна небезпека, а я вважаю, що 
цьому вже можна віднаходити життєве, наочне підтвердження, по-
лягає у тому, що сучасне «мережеве» суспільство тримає динаміч-
ну тенденцію до перетворення в певний супермаркет, якщо можна 
використати таку аналогію, готових шляхів, створених причин, ви-
гаданих мотивів і норм і т.д. із «закритим» автором. 
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секція «су часність та ПерсПективи»
Значення та прецеденти застосування історичної семантики в 
тлумаченні історичної та соціальної реальності

Тетяна Чернуха
НаУКМА (Київ, Україна)

1. Опис наявного стану справ, так само як і тлумачення історичної 
події, залежить від імен, які при цьому застосовуються. Відповід-
но, питання словника – це питання смислового навантаження. В 
інформаційну епоху вибір словника є маркером політики на рівні 
інституції та соціальної, культурної, національної, гендерної іден-
тичності на рівні індивіда. Отож, історична семантика має зна-
чний потенціал у пошуках відповіді на ті виклики, перед якими 
постає сучасне суспільство: інформаційні війни, маніпуляції сус-
пільною думкою, провокації і т.д.

2. Генезу історичної семантики можна умовно почати з Кан-
та, який вперше вжив слово «поняття» (der Begriff) як поняття, 
але також підкреслив, що досвід завжди втілюється поняттєво в 
мові, потім – від Дільтеєвої герменевтичної традиції, Гадамера, 
Ясперса. Суто методологічна рефлексія з цього приводу бере свій 
початок у 1960-их роках. Загалом, сам термін «історія понять», 
Begriffsgeschihte, був запроваджений Рейнхартом Козеллеком, але 
загальна тенденція до проблематизації історичності семантично-
смислових структур виникла дещо раніше, суто географічно мето-
дології розроблені за цим принципом можна поділити за такими 
локалізаціями: Німеччина, Франція, Англія, США.

3. Методологія Рейнхарта Козеллека розроблялася скоріше як 
історико-соціологічна, а не як історико-філософська. Козеллек 
вважав, що політична і соціальна реальність, які конституюються 
суспільним дискурсом, закріплюються у головних поняттях, що 
фігурують у цьому дискурсі. Відповідно, ідея методології Козелле-
ка полягає в тому, що соціальна реальність та її динаміка можуть 
досліджуватися через основні поняття, які цю реальність опису-
ють. Козеллек також розуміє поняття, які несуть на собі певні ча-
сові пласти, тобто такі нашарування, що утворювалися впродовж 

часу побутування того чи іншого поняття в текстах культури (різ-
них рівнів та характеру). Загалом, для Козеллека історія поняття – 
це не лише текстологічні дослідження, це дослідження емпіричної 
реальності. 

4. У Франції генеалогію такого підходу Бьодекер виводить зі 
школи «Анналів»: Люсьєн Февр  закликав до вивчення історії че-
рез вивчення основних мовно-смислових структур. Проте, такий 
підхід у французькій історіографії загалом не був надто популяр-
ним. Аналіз способів ідеологізації смислових формацій. Лише на 
початку 1970-тих Режин Робен здійснила спробу об’єднати істо-
рію дискурсу з соціологічним підходом в історію понять. Цю ідею 
сприйняли активно, що дозволило «історичному дискурсивному 
аналізові виокремитися» в  специфічну область дослідження  (Мі-
шель Пашо, Жак Гійому).

5. У Британській науковій думці аналог методології історії по-
нять представлений так званою «Кембриджською школою», 
найвпливовішими представниками якої є Джон Покок і Квентін 
Скіннер. Особливою рисою «Кембриджської школи» у їхньому 
підході до аналізу історичної семантики можна вважати принци-
пову увагу до історичного контексту розглянутих понять.  З іншо-
го боку, важливим виявляється також вплив Вітгенштайна, Остіна 
і Сьорля, особливо це стосується Скінера, адже поняттям, які до-
сліджуються, надається комунікативний характер, тобто увага не 
лише до смислового поля, але і до поняття як мовного акту в його 
політичному аспекті.

6. Загалом, на основі усіх цих методологій, можна виокремити 
два рівні історичного та соціального аналізу слова-поняття, що є 
маркером культури: лінгвістичний і смисловий. Лінгвістичний – 
це вживання конкретного слова (імені) у тому чи іншому тексті 
(суто мовний рівень). Смисловий рівень – це функціонально-опе-
ративні особливості вживаного поняття, які випливають з кон-
тексту обраного тексту. Так, проаналізувавши щоденну практику 
слововжитку в різних контекстах, у різних авторів у різні часи, ми 
здійсниму доглибну рефлексію. Це дозволить також прояснити і 
поле значення поняття, яким ми оперуємо.     
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Онтологічний підхід до феномену техніки у філософії ХХ ст.

Дмитро Михайлов
НаУКМА (Київ, Україна) 

Феномен техніки – це поняттєвий топос, який завжди був уна-
очнений у філософському дискурсі починаючи від часів Античнос-
ті. Поняття техніки постає перед нами у різноманітних формах 
осмислення і розкривається у процесі інтелектуальної історії єв-
ропейської цивілізації. В кожниму новому етапі історії суб’єкт зу-
стрічається з новою формою виявлення сутності техніки, а отже, 
потрібно актуалізувати нові рефлексивні способи розкриття бут-
тєвих вимірів техніки, нових артикуляцій її буття.

 Протягом останнього століття у було реалізовано кілька век-
торів філософського осмислення сутності техніки. Узагальнюючи 
можна виділити два головних підходи: інструментальний і онтоло-
гічний. Між ними пролягає певна інтелектуальна межа, яка зумов-
лена усвідомленням тих засад, які уможливлюють розуміння ролі 
техніки в структурі людської суб’єктивності. 

 Обидва вектори виявляють значущість техніки як того місця, 
де людина здатна виявити власна межі. Інструментальний підхід – 
до нього зазвичай зараховують таких постатей як Карл Ясперс, 
Гюнтер Рополь, Освальд Шпенглер. Ці мислителі наполегливо 
відстоюють тезу про те, що техніка (за своєю суттю) є лише зна-
ряддям у досягненні людиною відповідних цілей і, отже, підпоряд-
ковується людській діяльності. Прибічники цього підходу схильні 
сприймати техніку у максимальному наближенні до її емпіричної 
реалізації та її функціоналізму, оскільки техніка начеб то є тим, що 
вкорінене у матеріальну дійсність. У межах цього підходу суб’єкт 
розглядає себе як ту силу, що здатна пристосовувати техніку до 
власних потреб.  

Натомість у межах онтологічного підходу техніка постає як ав-
тономна царина сущого, яка не зводиться до людського праксису, 
хоча і корелює з ним. Представники цього підходу намагаються 
продемонструвати хибність засадничих позицій «інструменталіс-
тів». Головний акцент їхньої критики націлений на спростуван-
ні тези щодо того, що техніка надійно забезпечує володарювання 
людини над природою. Людина засліплена ілюзією що, вона є гос-

подарем техніки. Натомість втрачається тверезий погляд та усві-
домлення того факту, що техніка (за своєю суттю) це не просто 
витвір людини, це окремий вид сущого, влада якого все більше і 
більше визначає людське буття. 

До послідовників онтологічного підходу слід віднести таких 
мислителів як Павло Флоренській, Мартін Гайдеггер та Фрідріх 
Дессауер. Кожен з них у різний спосіб обґрунтовував тезу про 
онтологічну вкоріненість техніки, тобто тезу про те, що техні-
ка являє собою як окрему форму сущого, так і унікальний спосіб 
комунікації з буттям. Так М. Гайдеггер окреслює сутність техні-
ки дієсловом Enbergen, що можна перекласти як віднайдення або 
виведення. Для Гайдеггера засаднича місія техніки полягає у ви-
веденні потаємного у сферу непотайного, тобто, для німецького 
мислителя техніка здатна виявляти не лише щось як інструменти, 
засоби «для чогось», для якоїсь конкретної мети, а й як «справ-
жнє» буття. 

У проголошенні кореляції техніки з буттям ми маємо також 
вказати на зв’язок техніки з людською суб’єктивністю.  Але обмеж-
итись такою вказівкою буде недостатньо. Ми маємо продемон-
струвати зв’язок між людським буттям і сутністю техніки. Попри 
те, варто відзначити, що для представників онтологічного підходу 
важливою складовою техніки є те, що вона певною мірою виявляє 
та конструює наш буденний досвід. Наше сьогодення демонструє, 
що техніка постає як найвпливовіша передумова нашої комуніка-
ції зі світом.

Один з найважливіших аспектів онтологічного підходу, на яко-
му варто загострити увагу, – це те, що техніка стає тією силою, яка 
виявляє суще в горизонті людського світу. М. Гайдеггер наголошує 
на тому, що техніка за своєю сутністю не може розцінюватись як 
щось повністю підвладне людині. Це пов’язано з тим, що техніка 
демонструє відповідну форму виявлення буття, яку суб’єкт не в 
змозі ніяким чином змінити. Гайдеггер називає таку форму ви-
явлення «наочним станом» (Bestand).  Тут варто зазначити, що у 
поле «наочного стану» потрапляють не лише об’єкти нашого бу-
денного досвіду, а й сама людська суб’єктивність. Крім того у меж-
ах цього виміру (Bestand)  людина відкриває себе у новий спосіб, де 
вона може виявляти буття в акті технічного витвору. 
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Практики повседневности: историко-философский екскурс

Екатерина Ергеева
ОНУ им. И.И. Мечникова (Одесса, Украина)

В культурной ситуации ХХ века повседневность и повседневное 
поведение человека становятся значимой областью междисципли-
нарных исследований – социологии, культурной антропологии, 
философии.

 Интерес к повседневному поведению человека в кругу близких 
и понятных ему вещей характерен для исторической науки первой 
четверти ХХ века. Французские историки (Ф. Бродель, М. Блок, 
Л. Февр) исследовали такие структуры мышления обычного чело-
века, которые могут быть обнаружены только через связи с други-
ми объектами или процессами.

Л. Витгенштейн указал на то, что человеческое поведение 
можно показать через многообразие человеческих действий. С 
его именем связывают понятие «фоновых практик». Он осмыс-
ливает понятие «фона» (background) в связи с человеческой 
деятельностью, тем самым подчеркивая его социальный харак-
тер: «Как можно описать человеческое поведение? Несомненно, 
лишь показав все разнообразие человеческих действий в их пол-
ном смешении. Не то, что один человек делает в данный момент, а 
вся сумятица (действий) образует тот фон, на котором мы видим 
любое действие и который задает наши суждения, наши понятия 
и наши реакции» [1, p. 97.]. Он же указывал на то, что практики 
не скрыты от нашего взора, но для того, чтоб их разглядеть, тре-
буется определенная степень отстраненности. В этом и состоит 
сложность концептуализации фоновых практик: как только мы 
пытаемся их «ухватить» для анализа, они перестают быть фоно-
выми.

М. Хайдеггер в своем фундаментальном труде «Бытие и время» 
вводит понятия «серединность», «мировость», «подручность», 
которые являются модусами реальности. Для определения бытия 
человека Хайдеггер использует категорию «Dasein», которую 
иногда переводят на русский язык как «присутствие».  В повсед-
невной жизни «Dasein» проявляет себя не как «Я», а как «они», 
то есть, речь идет о том, что человек в условиях обыденной жизни 

не руководствуется картезианской рефлексией. 
В лингвистической философии Дж. Остин использует понятие 

«перфоматив». Это такой речевой акт, который не является ни ис-
тинным ни ложным, но «употребление этих предложений явля-
ется частью поступков ли действий» [3, с. 18]. Т.е., осуществляя 
какую-либо дискурсивную практику, мы одновременно осущест-
вляем действие.

Немецкий социолог Н. Элиас, анализируя истоки европейско-
го самосознания, задается вопросом: что отличает цивилизован-
ного человека от нецивилизованного? Процесс цивилизации, по 
его мнению, заключается в постепенных изменениях, касающихся 
таких повседневных практик как прием пищи, ведение разговора, 
гигиена и других аспектов эмоционально-телесного поведения, 
которые задавали нормы стыда, дистанции у отдельного индиви-
да: «В соответствии с ростом разделения поведения на публично 
допустимое и недопустимое формируется и психическая струк-
тура отдельного человека. Подкрепленные общественными 
санкциями запреты превращаются для индивида в формы само-
принуждения. Принудительное сдерживание и окружающий их 
социогенный стыд настолько входят в привычку, что от них не уда-
ется избавиться, даже находясь в одиночестве» [7, с. 265]. 

М. Полани в работе «Личностное знание» обращает внима-
ние на практическое знание, которое заключено в определенных 
телесных навыках, которыми необходимо овладеть в процессе на-
учения. В этом процессе важна роль передачи знания от учителя 
к ученику, где демонстрируются наглядные способы решения той 
или иной задачи: «Будь то дегустатор вина или врач диагност, они 
обязательно должны пройти длинный курс практического обу-
чения под руководством опытного учителя. Пока врач не научит-
ся распознавать определенные симптомы <…>, не будет никакой 
пользы от чтения литературы, в которой описываются различные 
синдромы, включающие данный симптом». [4, с. 89].

Французский философ М. де Серто исследует творческий по-
тенциал практик повседневности и механизмы сопротивления 
власти и подавлению. Его работа «Изобретение повседневности» 
является реакцией на исследования М. Фуко. Де Серто настаива-
ет, на том, что в повседневной жизни человек не пассивно следуем 
правилам, а проявляет креативность. 
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Таким образом, практики повседневной жизни исследуются 
представителями разных философских школ: представителями 
французской школы Анналов, Л. Витгенштейном, Дж. Остином, 
М. Хайдеггером, М. Полани, Н. Элиасом и др. Чем вызван подоб-
ный интерес к практической стороне жизни разных философских 
течений – спецификой культурной ситуации ХХ века или спец-
ификой самого философского дискурса, однозначного ответа на 
этот вопрос пока нет.
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Філософія та підприємництво як складові «суб’єктної освіти»

Іламі Ясна
ЦГО НАН України (Київ, Україна)

Минулий рік поставив Україну на своєрідне цивілізаційне роз-
доріжжя, один з шляхів якого веде у бік  європеїзації, другий по-
вертає до радянської моделі. Напрямок подальшого руху значною 
мірою залежить від формування відповідного типу суспільної сві-
домості.

Специфічною рисою європейської свідомості є розуміння 
людини як суб’єкта, яке сформувалося на ґрунті синтезу юдео-
християнського монотеїзму і грецької логіки та формуванню хрис-
тиянських уявлень про людину не лише як об’єкт творіння, але 

образ і подобу самого творця світу. Хоча така картина світу актив-
но поширюється через процеси глобалізації, вона не характерна 
для більшості неєвропейських культур, де значною мірою збері-
глося розуміння людини як неавтономного елементу нерозділь-
ного суспільного цілого або об’єкта перед тим чи іншим вищим 
суб’єктом – будь то церква чи держава.

Доцільно охарактеризувати феномен європейського суб’єкта 
через категорії суб’єктивності – інтерпретації пізнання як актив-
ного творчого акту конструювання реальності, в якому людина 
пізнає світ не як зовнішню об’єктивну даність, але зсередини самої 
себе, зі свого суб’єктивного «Я», та суб’єктності – усвідомленні ін-
дивіда як актора, головного діяча власного буття, навколишнього 
світу, політики, історії .

Відповідно до того, що вважається центром, суб’єктом пізнан-
ня та культурної активності – людина чи інші сили – всі культури 
можна поділити на суб’єктні та несуб’єктні.

Важливим інструментом трансляції культурних кодів є осві-
та, типи якої також можна розділити на суб’єктні та об’єктні (або 
несуб’єктні). 

Головними завданнями суб’єктної освіти буде формування 
суб’єктивності як здатності до критичного осмислення себе та 
світу, усвідомлення релятивності істини та цінностей, примату ін-
дивідуального права на унікальну власну думку та суб’єктності як 
усвідомлення себе активним, автономним, незалежним суб’єктом 
соціальної дії, творцем соціальної реальності. 

Об’єктними є парадигми, які роблять акцент на засвоєн-
ні «об’єктивної» істини та вмінні ставити колективні інтереси 
понад власними. Такий підхід переважав у радянській системі 
освіти, спадкоємицею якої є українська. Хоча тема суб’єктного під-
ходу активно розроблялася (О.М. Леонтьєв, О.В. Брушлінський, 
К.О. Абульханова-Славська), йшлося не про атомістичну, монад-
ну суб’єктність в сучасному європейському розумінні, а скоріше 
про адаптований до потреб часу ідеал соборної суб’єктності в дусі 
ідей симфонічної особистості Л.П. Карсавіна, Н.С. Трубецького, 
Г.В. Флоровського.

Ядром суб’єктної освіти може бути лише одна галузь зна-
ння – філософія – традиційний фундамент європейської універ-
ситетської освіти та той ґрунт, на якому тільки й могло відбутися 
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становлення суб’єкта та відповідної системи цінностей – індивіду-
альності, демократії, толерантності, свободи. Саме вона, єдина з 
усіх галузей знання, сприяє формуванню суб’єктивності.

Процес виховання не просто інтелігенції, а інтелігенції дієвої, 
повинен не лише формувати філософське світобачення, тобто фор-
мувати суб’єктивність, але й виховувати активне підприємницьке 
ставлення до життя як усвідомлення себе суб’єктом соціальних 
перетворень, тобто сприяти становленню суб’єктності. При цьо-
му підприємництво мислиться не у вузькому сенсі, як навички ве-
дення бізнесу, а як втілена суб’єктність, мистецтво соціальної дії та 
творчості в усіх сферах суспільного життя.

Освіта, яка базується на альянсі філософії та підприємництва 
та сприяє формуванню суб’єктивності як свободи мислення та 
суб’єктності як свободи дії, за правом може називатися суб’єктною.

Поруч з довготривалим процесом європеїзації державної осві-
ти, швидким рішенням є додаткова освіта. Надати філософської 
глибини прикладним дисциплінам і водночас показати прикладну 
значущість філософії, здатні лише фахівці найвищого класу, тому 
ресурсом для створення подібних закладів можуть стати лише 
провідні академічні інституції у галузі філософії та бізнес-освіти. 

Навчальні програми, в яких органічно поєднані ці досить різні 
напрямки, є перспективним інструментом виховання представни-
ків майбутньої еліти (інтелектуальної, політичної, економічної), 
які розуміють філософські засади суспільного буття та здатні за-
стосовувати ці знання для здійснення змін у суспільстві.

Виклики біотехнологій та їх етична оцінка

Владислав Бецун
УКУ (Львів, Україна) 

В сучасному пост-постмодерному світі стає надзвичайно актуаль-
ним питання належного розуміння технологічний прогресу, зо-
крема в біомедичні сфері (біотехнології). 

Нове наукове знання є вже не тільки ключем для відкриття се-
кретів природи та суспільства. Воно стає частиною буття світу, 

того, яким чином ми здійснюємо свої вчинки. Сучасні досягнен-
ня в медицині та біології, що стосуються сфери біотехнологій, 
не тільки дають нам змогу пізнавати, але й змінювати себе та світ 
навколо нас. Такі можливості викликали великі дебати як серед 
прихильників, так й серед опонентів біотехнологій. Зокрема, в ба-
гатьох країнах з середини дев’яностих років двадцятого сторіччя 
ведуться дебати щодо можливості застосування певних біотехно-
логічних відкриттів. Особливу увагу публіки привертає питання 
генетичної модифікації. 

Сучасні дискусії щодо біотехнологій ведуться у сфері бачення 
утопії та дистопії, одні прогнозують людству досягнення прекрас-
ного майбутнього, інші – колапсу людської цивілізації та приро-
ди людини [4, р. ix]. Біотехнології пропонують широкий спектр 
біологічних можливостей. Вони також мають безпрецедентний 
потенціал застосування знання отриманого з дослідження фун-
даментальних біологічних процесів до інших сфер. В сьогоденні 
люди одностайні в тому, що досягнення в сфері біотехнологій є 
революційними, революційними  в нашому розуміння складових 
частин життя, революційними в тому, як ми бачимо людей та тва-
рин, революційними в наших моральних судженнях та етичних 
нормах, та революційними в тому, як ми соціально організуємо се-
бе. Двадцять перше сторіччя розуміється в першу чергу як сторіч-
чя біотехнологічної революції [4, р. 1-17].

Основу біотехнологічної революції складають досягнення в 
сфері медицини та біології. Сучасні ж медичні технології розви-
ваються більш швидкими темпами, ніж будь-коли. Медійна сфера 
широко рекламує нові досягнення в медицині. Процес здійснення 
нових відкритів, що почався в 70-х рр. минулого століття, сьогодні 
досяг таких висот, що пропонує людині небачені досі можливості. 
Науковці широко обговорюють потенціал генної інженерії, кло-
нування людини, стовбурових клітин та інших складових біотех-
нологій. Питання полягає в тому, як буде використане отримане 
знання та як його застосування буде регулюватися [3, р. 5-10]. До 
середини двадцятого століття плоди наукового прогресу не під-
падали під принцип морально-етичного оцінювання. Існувала так 
звана «нейтральна наука». Події Другої світової війни показали, 
що науковий прогрес може призвести до жахливих наслідків. За 
словами авторів книги: «В двадцятому сторіччі Західна цивіліза-
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ція створила найбільш складний технологічний геноцид в історії. 
Прогрес, демократія, об’єктивне знання та сама модерність зда-
ється вже не мало на меті культурне збагачення людства» [2, р. 7]. 
Стало зрозуміло, що потрібне певне морально-етичне регулюван-
ня праці науковців. Тому було прийняте рішення переглянути 
концепції нейтральної науки. Такий самий сценарій може повто-
ритись і з прогресом в царині біотехнологій.

З огляду на такий великий вплив на сучасне суспільство, можна 
сказати, що концепція біотехнологій володіє великою силою, що 
може змінити не тільки зовнішні якості людини, а й її внутрішні 
параметри, аж до генетичного рівня. Таке знання слід викорис-
товувати з великою обережністю та під надзором певних автори-
тетів. В ролі такого авторитету виступає наука біоетика, сучасні 
представники якої на філософських засадах персоналізму окрес-
люють етичну складову питання біотехнологій. Особливу увагу 
варто приділити так званому онтологічному персоналізму, який 
виводить поняття «особи» (персони) до трансцендентного рівня. 
Це – християнський персоналізм, який, хоч і збагачений Одкро-
венням, сформувався, проте, на раціональних основах [1, c. 168].
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Трансформація суспільства в епоху постмодерну – соціально-
філософський дискурс

Олександр Гнидюк
(КПНУ ім. І. Огієнка)

Модернізм об’єднує безліч відносно самостійних напрямків, різ-

них за соціальним масштабом і культурно-історичним значенням, 
що суперечать одне одному в розумінні засобів і способів вира-
ження реальності, але разом з тим володіють принциповою філо-
софсько-світоглядною та соціокультурною спільністю. Значення 
модернізму полягає в тому, що він виступив особливою формою 
самопізнання, обумовив сучасні форми буття, виявивши можли-
вості нової семантики, змінив акценти у суспільних взаєминах.

Однак в сучасну епоху наукове пізнання зазнає швидких і зна-
чних змін: трансформується роль науки в суспільному житті, ви-
будовуються форми і методи, завдяки яким вона переосмислює 
природу і суспільство. Бурхливі революційні зрушення у XX – на 
поч. XXI ст. поставили перед суспільною свідомістю ряд нових 
викликів, що зумовило переосмислення традиційних проблем: 
про сенс людського життя, про роль і місце людини у всесвіті, 
про можливість, межі і критерії пізнання соціальної дійсності. 
Появу поняття «постмодернізм» у сучасному науковому дис-
курсі пов’язують із Ж.-Ф. Ліотаром, Ж. Делезом, Ж. Бодрійяром, 
Ф. Гваттарі. За визначенням Ж.-Ф. Ліотара: «постмодернізм є те, 
що в середині модерну вказує не на уявне в самому уявленні; що 
відмовляється від втіхи гарних форм, від консенсусу смаку, який 
дозволив би разом відчути ностальгію за неможливим; що перебу-
ває в безперервному пошуку нових уявлень не для того, щоб ними 
насолоджуватися, а для того, щоб краще відчути, що є і дещо неуяв-
не» [4, с. 323]. 

Починаючи з цього часу переосмислення поняття «по-
стмодерн» перебуває у постійному розвитку. Концепцій, які 
намагаються його пояснити, досить багато. Представниками 
анатомічного постмодерну виступають Л. Вітгенштейн, Т. Кун, 
П. Фейєрабенд, Ж. Дерріда, Ж. Делез. На думку В. Вельша, во-
ни не декларують і не визнають своєї позиції за постмодерну, але 
фактично мислять з позиції позитивності плюралізму. Точний 
постмодернізм (Ж.-Ф. Ліотар, Ж. Бодрійяр, М. Фуко) найбільш 
конкретно сприймає «смислову фігуру плюралізму, що стала спо-
чатку нездоланною в інших смислових площинах, насамперед в 
науці», піддає філософському аналізу, здійснює «смислову струк-
туру» характерну для ХХ століття [2, с. 42].

В контексті даної проблематики на особливу увагу заслуговує 
концепція характеристики суспільства постмодерну З. Баумана, 
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який розглядає даний процес таким чином: 
1. У стані постмодерну суспільство є досить складною сис-

темою, для якої властиво: по-перше, бути непередбачуваною; 
по-друге, бути неконтрольованою значущими факторами. Сис-
темність постмодерного простору більше не пристосовується 
до органічної метагри і вказує на те, що діючі в заданім просторі 
спільноти не можуть бути розцінені в термінах функціональності 
й дисфункціональності.

2. Постмодерний простір співжиття виступає складною систе-
мою, в основі якої лежать дві взаємозв’язані причини: 

• перша побудована на тому, що не має такого «цілого» сус-
пільства із максимально загальними керуючими і координуючими 
здібностями та амбіціями, чия присутність забезпечила би приві-
лейовану позицію, з якої об’єднання діючих агентів виглядає «то-
тальністю», яку можна усвідомлювати організацією; 

• друга причина випливає з того, що місце співжиття заселено 
значною кількістю суспільств, більшість з яких одноцільові, сус-
пільств малих або великих, але недостатньо значущих для того, 
щоб підпорядкувати собі або детермінувати певним чином пове-
дінку інших. 

3. Для кожної спільноти місце проживання, куди «вписуєть-
ся» її діяльність, аж ніяк не рівнозначне обмеженому простору йо-
го власних автономних, підпорядкованих певній цілі занять. Воно 
визначається простором хаосу і хронічної індетермінації, терито-
рією, підпорядкованою конкуруючим, суперечливим, наділеною 
сенсом зазіхання і, отже, одвічно амбівалентне [1, с. 262-263]. 

Відповідно, З. Бауман робить висновок, що соціальна світо-
будова постмодерну, на відмінну від сформованої Т. Парсонсом 
«сфери принципової координації», становить «моментальний 
знімок», що зветься суспільством і проявляється лише як момент 
процесу, який називається усуспільненням, що однаково складає 
взаєморозуміння і співробітництво з антогонізмом і боротьбою, 
узгоджує зусилля і взаємні завади. 

Отже, фактично в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. соціаль-
на реальність характеризувалася виникненням третього рівня 
відносин. Традиційно суспільство поділялося на два рівні: мікро-
соціальне середовище (сім’я, малі групи, колективи тощо) і макро-
соціальне середовище («велике суспільство», кордони якого в 

більшості співпадали з кордонами держави). Сьогодні можна гово-
рити про реальне виникнення наддержавної реальності: мікро-ма-
кросоціального середовища, що охоплює взаємовідносини малих 
груп, та великих спільностей у планетарному масштабі [3, с. 136], 
що знайшло своє вираження у понятті «сингулярності», тобто, 
гдіно із С. Франком, «єдності і загальності в суспільному житті», 
які постають «тим самим» як результат «стихійного неумисного 
схрещування» тих же «поодиноких воль і сил» – комплекс, що 
складається і базується тільки на реальності окремих, поодиноких 
людей [5, с. 41]. 

В загальному, сингулярність охоплює усі сфери суспільного 
життя: політичну, економічну, культурну тощо, що безпосередньо 
вибудовує нові горизонти для дослідження суспільних явищ у гло-
бальному світі.
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Счастье, эйфория и западный мазохизм в философии ХХІ века 
(Паскаль Брюкнер) 

Юлия Терещенко
ХНУ им. В.Н. Каразина (Харьков, Украина)

Вырождение понимания счастья в обществе дня сегодняшнего – 
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ключевой философский вопрос принудительно-счастливого эссе 
Паскаля Брюкнера [1]. Совершив краткий экскурс в историю пред-
ставлений о счастье в пространстве теоретического и практичес-
кого, Брюкнер преподносит оригинальный взгляд на «ситуацию о 
счастье», в которой оказались те, кому было суждено родиться в 
XX-XXI веках, ведь, по его мнению, именно в это время рождается 
новая «счастливая парадигма». Очевидно, в рамках новой «счаст-
ливой парадигмы» функционируют новые культурно-социальные 
маркеры. Сквозь призму представлений о счастье Паскаль Брюк-
нер набрасывает картину «новой этики», «новой эстетики», «но-
вой политики» и т.д.

Прежде всего отметим, что мыслитель, которого мы здесь пред-
ставляем, не обнаруживает в современном ему мире хоть сколько-
нибудь оформленного, сформулированного, ясного представления 
о том, что же такое счастье. Само понятие счастья смещается в 
сферу представлений о материальном достатке, отождествляется 
с ним. Многообразные и разнообразные духовные, нравственные 
ценности оставлены где-то в стороне, тогда как детям прививает-
ся жажда примкнуть к числу «процветающих обитателей нашей 
планеты» [1, с. 10]. Главная установка человека сегодняшнего – 
установка на бегство от мыслей о страдании, старении, смерти; че-
ловек сегодняшний страдает от того, что боится страдать. В связи 
с этим, как многие могли догадаться, вырисовывается силуэт «но-
вой этики» − этики кажимости, видимости, где средства становят-
ся целями, где главный этическо-эстетический канон – выглядеть 
хорошо. Традиционные (религиозные, около религиозные) цен-
ности пережиты, стали знаками без значений, им нет места ни в 
действительности, ни в сознании, также нет места всему, что не 
относится к новой мифологии – мифологии благополучия. Новая 
мифология требует внимания к самым заурядным, будничным, 
посредственным деталям существования, «любая мелочь обре-
тает повествовательную ценность: настроение, анекдот, мигрень, 
несварение желудка, простуда […]» [1, с. 218]. 

«Новая политика» держит курс на удержание масс вне по-
ля политической грамотности, вне политического просвещения, 
ведь «массы в своих стремлениях и желаниях ничтожны», пишет 
Паскаль Брюкнер [1, с. 308]. 

У читателя мог возникнуть вполне законный вопрос: почему 

Брюкнер занят исследованием такого бесперспективного, как мо-
жет показаться, безрадостного положения вещей? Потому, пола-
гаем мы, что роль мыслителя сегодня заключена не только в том, 
чтобы заниматься дескрипцией и интерпретацией окружающей 
действительности, но еще и в том, чтобы эпатировать, провоци-
ровать, побуждать к мысли и слову современную ему публику, 
публичную сферу. Говоря, например, о том, что счастье – более не 
счастье, а эйфорический танец у храма материальных благ.

Что есть западный мазохизм? Западным мазохизмом, следуя за 
Паскалем Брюкнером, будем называть одну из самых характерных 
черт западной культуры – ненависть и презрение к Западу [2]. Тра-
диция антизападничества начинается, судя по всему, с началом 
самого Запада, если о таковом вообще можно говорить. Западный 
мазохизм сегодня – это призраки прошлых западных зверств (раб-
ство, войны, концентрационные лагеря), что дают Западу поводы 
терзать себя. Брюкнер показывает, что подобного рода угрызения 
не смогут уберечь Старый Свет от новых зверств, которые он мо-
жет совершить. А выходом станет признание потребностей сво-
ей «темной стороны», признание наличия в себе мощнейшей 
деструктивной силы, причем эту силу следует не только признать, 
но и ежесекундно учитывать. 

В данной работе Паскаль Брюкнер, используя многочисленные 
исторические иллюстрации, выступает в роли мыслителя, ко-
торому не чужды тревоги всей цивилизации, довольно убеди-
тельно описывая будущее Запада, который только и делает, что 
оглядывается, не обращая внимание на грядущее, стоящее на по-
роге.

Литература:
1. Паскаль Б. Вечная эйфория: Эссе о принудительном 

счастье. / Брюкнер Паскаль. – СПб., 2007. – 240 с.
2. Паскаль Б. Тирания покаяния: Эссе о западном мазохизме / 

Брюкнер Паскаль. – СПб., 2009. – 256 с.



64 65

Manipulation, Language and Emotions: The Use of Emotions in 
Manipulative Context

Edoardo Martinelli 
John Paul II Catholic University (Lublin, Poland)

Manipulation can come in many guises. In this paper I argue that 
manipulation occurs when someone tries to modify someone else 
behaviour, or way of thinking, in order to get what one wants. There 
are many means by which manipulation is expressed: language, 
actions, modification of environment and others. Moreover there is 
a manipulation of people and manipulation of objects [2, р. 53]. I will 
focus on manipulation of people. It is also necessary to clarify the role of 
language in manipulation. One might assume that language is not only 
words and sounds but also, for instance, body language. Either language 
and body language may occur when manipulation is performed. This 
paper is focused on language intended as a human complex system 
of sounds, words and signs. Language so intended is also a means to 
express emotions, such as anger, fear, sadness, happiness and so on. If 
language may express emotion, can the language stimulate emotions in 
order to change one’s behaviour and thinking? This is the main question 
of the paper and the answer seems to be positive.

Aristotle devoted part of the book II of Rhetoric to describe the link 
between emotions, the audience and the efficacy of the message. When 
one tries to persuade an audience it is necessary to consider the so called 
“disposition of soul” of the audience (pathos). The disposition of the 
soul might be how the audience feels in a given moment and a particular 
frame of mind by which the audience receives the message [1, P. 69]. 
The frame of mind is deeply linked with emotions, that’s why Aristotle 
suggests that it’s essential to know more about human emotions in order 
to improve rhetorical skills. However Aristotle believed that, in order 
to persuade people, a good orator should have three characteristics, 
namely: good sense, good moral character and good will [1, P. 70]. 
This may be not the case of manipulation where manipulators are not 
necessarily good moral characters and are not always led by good will 
[Wood 2014, P. 17]. I would suggest to take into consideration here 
the “frame of mind” of people to understand better the link between 
emotions and manipulation. With “frame of mind”, moving forward 

from Aristotle’s definition, I mean the whole system of values, moral 
issues, views one might have.

Let’s take the case of logical fallacy called “appeal to emotions”. This 
fallacy is characterized by the manipulation of one’s emotions in order 
to win an argument. This fallacy is widely used among people and mass 
media to convey a more effective and manipulative information. In 
order to have an efficient result with this fallacy it is necessary to have a 
good knowledge of the frame of mind one has. That is because the main 
goal of such fallacy is to stimulate emotions to get a proper response.

Example:
X must be true. Imagine how bad (or sad, or unpleasant) if it were not 

true. So X must be true.
Generating a conflict in the frame of mind, or simply stimulating a 

purely emotional response one might present as true an argument that 
has nothing of the truth. Media such as TV, cinema, internet, advertising 
use massively this kind of fallacy (and others related to emotions). This 
is for two reasons which I list as follows:

Emotions are part of human beings and they are expressed 
universally everywhere and in every time of human history [4]. 
According to this view emotions suggest a kind of universal language, 
easily understandable and accessible.

Unlike critical thinking emotions lead people to act more 
straightforward (response to stimuli). This might be extremely useful 
in the case of convey certain manipulated information and encourage 
people to buy certain products.

There are two ways of using language to manipulate people in the 
context of emotions. First, as suggested above emotions, intended 
as an universal pattern common to all individuals, lead to a set of 
manipulative techniques which offer a certain degree of efficacy. A TV 
ads might encourage to buy a certain drink showing that those who 
drink it are cool and attractive and have fun. Manipulative language here 
relies on the fact that such emotions are everywhere the same. Second, 
when the manipulator has a very good and deep knowledge of emotional 
status of the manipulated. In this case emotions are taken more as a 
specific property of an individual. One might want to take money from 
a person who is particularly sensitive to how animals are treated. So it 
would be easier for the manipulator to use such information in order to 
get what he/she wants. This raises also issues such as how ethics is using 
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knowledge about a person’s psychological make-up or emotional status 
[3, P. 121]. To summarise, I tried to show how language and emotions 
are linked in a given manipulative context. In addition language seems 
to be the main tool to perform manipulation using emotions in order to 
elicit a desired response.
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Реконструкція традиційності: соціальна гра чи подолання 
«розриву»?

Валентин Долгочуб
ОНУ ім. І.І.Мечникова (Одеса, Україна)

У просторі текстів пострадянської етнології одним з головних 
концептів залишається поняття етнічної традиційної культури. 
Важко знайти його точне і ємке визначення, однак межі його за-
стосування охоплюють переважно всю сукупність усних, анонім-
них і, як правило, домодерних за походженням практик та їхніх 
продуктів, що несуть на собі відбиток локальної етнічної специфі-
ки і безпосередньо передаються з покоління в покоління у певній 
спільноті.

Варіанти етнічної традиційної культури становили основу 
культурного життя абсолютної більшості селян, що прожива-
ли на території сучасної України до початку ХХ ст. Історичні об-

ставини зумовили те, що впродовж ХХ ст. Україна майже по всій 
своїй території зазнала величезних культурних трансформацій, 
які вписуються до загального контексту модернізації. Можна 
стверджувати, що належна джерельна база, котра зазвичай вико-
ристовувалась для вивчення явища етнічної традиційності (функ-
ціональні елементи матеріальної культури, обряди та звичаї),  
звузилась до окремих фрагментів, часто вилучених із цілісності су-
часного культурного життя. 

Науковці згадують про невід̀ ємну потребу людських спільнот 
підкріплювати соціальне життя обрядовими практиками: якщо 
в цій сфері з̀ явилася лакуна внаслідок руйнації попередніх об-
рядових звичаїв та інституцій, люди починають винаходити нові 
традиції, і якщо ті будуть схожі в чомусь на попередні – тим легі-
тимніший вигляд вони матимуть в очах спільноти. У цій справі їм 
у нагоді стають ті форми традиційної етнічної культури, передов-
сім текстової і знакової природи, що можуть ставати резервуарами 
значень, як називає це П.Коннертон [2, с. 92].

Черпаючи з такого «резервуару», соціальні áктори сучасності 
здатні створювати «концентрати» етнічного, які є, по суті, спро-
бами «живої», позаакадемічної реконструкції елементів тради-
ційної культури. Серед них у межах України ми вирізняємо такі 
форми: а) індивідуальні систематичні реконструкції (зазвичай ре-
місничі практики); б) фольклорно-етнографічні колективи; в) іде-
ологічні проекти з виразною етнокультурною домінантою – те, що 
сьогодні зазвичай об є̀днується під терміном «неоязичництво». 

З огляду на те, що більшість представників названих форм зна-
ходяться «по цей бік розриву», себто є людьми, зазвичай успішно 
соціалізованими в (пост)індустріальному та писемному суспіль-
стві, їм доводиться черпати відомості про традиційну культуру із 
вторинних джерел: видань фольклорних пам я̀ток, етнографічних 
праць, ЗМІ. Маючи певну ціль і концепцію, реконструктори у пев-
ний спосіб інтерпретують минуле і обирають з нього традиції, ак-
туальні, на їхній погляд, у сьогоденні. 

Спосіб, який представники І і ІІІ з виділених нами типів час-
то обирають для цього, можна виразити у термінологічному 
апараті А. Ассман. Німецька дослідниця відзначає розрив між 
функціональною і накопичувальною пам я̀ттю, який посилю-
ється у наш час. Етнокультурна традиція перейшла до площини 
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саме накопичувальної пам я̀ті, але за допомогою писемних дже-
рел реконструктори намагаються долучити себе й оточуючих до 
екстеріоризованих спогадів суспільства. Етнофестивалі часто 
проводяться у місцях, реально або міфологічно пов̀ язаних із сим-
волами етнічної культури та історії, для неоязичників також ве-
лике значення має власна «сакральна географія» в межах. Втім, 
представники І типу, майстри й ремісники, нерідко осідають або є 
безпосередніми спадкоємцями ремісничих традицій місць із «ко-
рінною традицією» (гончарі в Опішні, маляри у Петриківці). Їхні 
практики, таким чином, ґрунтуються на досвіді неперервності, то-
ді як досвід досліджуваних нами реконструкторів найчастіше – на 
досвіді перервності. 

Будь-який сучасний дослідник етнокультурних традицій ми-
мохіть дивиться на свій об є̀кт з самого центру відверто перехід-
ної епохи, де минуле «розглядається як великий набір образів, усі 
стилі минулого є потенційно відкритими до гри випадкових, часто 
гумористичних алюзій» [2, с. 101]. Виграшність даної позиції по-
лягає виключно в усвідомленні того, що окремі люди і суспільства 
обирають не тільки своє теперішнє і майбутнє, але завжди вільно 
чи невільно обирають також власне минуле. 
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Екзистенціальний нігілізм у постмодерному вимірі

Ксенія Мейта
НаУКМА (Київ,Україна)

Нігілізм – концепція, суть якої полягає в запереченні сенсу люд-
ського існування, етичних і культурних домінант. Відповідно, 
метою цього дослідження є аналіз тенденцій, пов’язаних із катего-
рією Ніщо, у сучасній філософії в зіставленні з екзистенціальною, 
на базі констатації неможливості подолання абсурду та самореф-

лексії шляхом нівеляції звичних смислів.
Першим істотним моментом є сприйняття категорії Ніщо як 

відсутності буття, що пов’язане з неможливістю реалізації ідеаль-
ного стану внаслідок того, що навколишній світ постає закритим 
для об’єктивного пізнання. «Бути свідомим чогось означає бу-
ти перед якоюсь конкретною і наповненою присутністю, що не є 
свідомістю» [7, с. 27]. В час деконструкції метанаративів, коли 
єдиним богом, що виправдовує дисгармонійність навколишнього 
світу, є атеїзм, а будь-яка спроба діалектики з середовищем транс-
формується в тотальне непорозуміння, цілком закономірним 
явищем є десакралізація соціуму на всіх рівнях, що виявляється 
у переосмисленні напрямів діяльності людини від деструкції до 
творення. На думку Я. Паточки, проблема сучасної особистості 
(починаючи з 1950-х рр.) полягає в порушенні органічної законо-
мірності чергування «буденного» й «оргіастичного» сутнісних 
первнів, що почергово призводить до прагнення кожного з них 
відновити своє панування. Результатом цього є, по-перше, руйна-
ція всього навколишнього задля компенсації втрачених вражень 
(авангардизм; можемо побачити перегук із В. Беньяміном: «Куль-
мінацією всіх прагнень естетизувати політику є війна» [2, с. 79]); 
«Нудотою … – онтологічним статусом людства, яке підпорядку-
вало своє життя буденності та безсторонньості» [6, с. 324]. Межо-
ва втома виявляється у втраті  індивідом бажання віднайти забуті 
сенси. Він марнує свій час не на їхній аналіз, а на прагнення релак-
сації, як вияву ескапізму від зустрічі зі зневірою, яку уособлює Ін-
ший, що, маючи тисячі облич і масок (релігія, уряд, сім’я, знайомі), 
автоматично трансформується в Чужого. Проте, оскільки темпо-
ральність, згідно з Ж.-П. Сартром, означає тяглість, де буття себе, 
прагнучи перейти в ідеальний стан для-себе, не може розпрощати-
ся із часткою себе, людство, подібно до Володимира й Естрагона, 
не здатне знайти вихід із замкненого кола, хоч і усвідомлюючи від-
сутність щонайменшої мети пересування в ньому. Як зауважував 
Ж. Бодрійяр, «час споживання є часом виробництва» [3, с. 198].  

Це приводить нас до другого істотного аспекту дослідження – 
негації, як шляху до самоаналізу звичних сенсів. При зіставленні 
Ніщо Ж.-П. Сартра з Differance Ж. Дерріди можемо спостерегти 
процес утворення нових значень на основі злиття бінарних опо-
зицій, подібний до діалектики Гегеля. «Ніщо стосується буття 
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як першопочатковий та невід’ємний абсолют» [8]. Характерною 
рисою сучасного інформаційного простору, що вповні реалізу-
ється у просторі гіперреальності, є інтерактивність, котру можна 
співвіднести з реалізацією ключової екзистенціальної категорії – 
свободи. Читач може самостійно визначати власну роль, «робити 
все, що йому приписується, чи зробити вибір не робити нічого» [5, 
с. 26]. Доступна для кожного можливість стати співтворцем дає 
змогу іронізувати з повторюваного роками безальтернативного 
епігонства, що знаходить своє відображення у гумористичній ін-
терпретації популярних течій, а отже, дає змогу позбутися їхньої 
абсолютизації, а також – ризику здійснення філософського само-
губства (поняття, окреслене А. Камю, як одвічна здатність лю-
дини бути «жертвою власних істин» [4, с. 40]). Адже ключовим 
моментом карнавальної естетики є самопародіювання, що дає змо-
гу сміхові «висловити, точку зору цілого світу в процесі станов-
лення, куди входить і той, хто сміється». Яскравими прикладами 
є групи в соцмережах, де іронії піддаються різноманітні філософ-
ські й релігійні течії, а також актуальні явища: Індульгенція, Ти-
повий…, Екзистенціальна народна республіка тощо. Так, головне 
питання збірки «Жлобологія», що побачила світ незадовго до по-
дій на Майдані, можна сформулювати, як: «Ким є народ, котрий 
дає змогу керувати собою неосвіченим філістерам?» Бачимо, що 
постмодерний нігілізм став поштовхом до змін у соціумі шляхом 
очуднення нагальних проблем.

Тож нігілістичні тенденції сучасності, успадковані від екзис-
тенціалізму, повинні сприйматися не як вимушена зупинка, а як 
можливість адекватної саморефлексії шляхом аналізу нагрома-
джених віками сенсів. Адже, якщо провести паралель із антиуто-
пією  Р. Бредбері «451 градус за Фаренгейтом», після апокаліпсису 
можуть знадобитися книжки.
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«Споріднена справа» в контексті вітчизняних цінностей та 
міжіндивідної солідарності

Вікторія Пекарева
НУБіП (Київ, Україна) 

Людина – це і людський шлях буття, життєздійснення індивіду-
альності, коли визначаються цілі та завдання, обираються способи 
їх реалізації і, зрештою, розгортається самореалізація як особис-
тості, коли її буттійність формується розмаїттям процесів набуття 
життєвого досвіду, його збагачення та практичними його втілен-
нями з метою досягнення визначених ідеалів. На своєму життє-
вому шляху людина, так чи інакше, має намір розкрити, проявити, 
реалізувати себе, свої можливості, схильності, задатки, які, отже, 
зокрема, і як засвоєний досвід своїх попередників, визначають її 
можливу долю, ніби «закликаючи» її чинити саме так. Ігноруван-
ня ж поклику своєї долі робить людину нещасливою, в українській 
ментальності ці ідеї були представлені традиційно. Вітчизняні 
мислителі приділяли пильну увагу принципу «спорідненої спра-
ви» людини. Скажімо, В.Б. Антонович неодноразово звертався до 
нього, аналізуючи творчість видатних національних культурних 
діячів та філософів. Так, висвітлюючи особливості творів Т.Г. Шев-
ченка, «зміст яких складали історичні події», В.Б. Антонович на-
голошував, що великий українець діяв передусім як поет, тобто як 
творець, для якого визначальною була творчість художньо-образ-
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на, завдяки якій «відтворювався живий та цільний образ епохи», і 
що, вочевидь, залишалось  недоступним для вченого-історика. От-
же, людина повинна займатися тим, чим відзначена вона за своєю 
природою. Відомо, писав В.Б.Антонович, що «Гоголь намагався 
стати істориком, але безуспішно. А отже, отримані від природи ху-
дожником обдарування вказують для його діяльності інший шлях, 
не менш плодотворний в питаннях відтворення побутової історії 
народу завдяки поєднанню рис максимально істотних, але й недо-
ступних історику й критику і які є представлені лише завдяки чут-
ливій спостережливості та могутній творчості самого поета». [1, 
с.102].

Необхідність самореалізації людської індивідуальності у від-
повідності з вимогами «спорідненої справи» зініційовує також 
появу надзвичайно актуальних соціально-філософських та со-
ціально-педагогічних проблем, як, зокрема, сприяння віднахо-
дження суб’єктом педагогічного процесу відповідної якраз йому 
царини професійної діяльності. Особливо вагомий внесок у ви-
світлення цих питань було здійснено Г. Сковородою, зокрема, в 
діалозі «Розмова, названа алфавіт, або Буквар миру» та ін.

Важко переоцінити роль і періоду шістдесятництва у розвитку 
нашої культури. Л. Ушкалов зазначив: «Прикметно, що духовний 
і культурно-політичний «резистанс» українських письменників-
«шістдесятників», як слушно відзначив свого часу професор 
Олександр фон Кульчицький, був закорінений саме в сковороди-
нівському «філософсько-антропологічному світовідчуванні». Не 
випадково ж образ Сковороди так часто зринає у творчості «шіст-
десятників» [2, с. 400].

Людський рід продовжується у тому числі і як неперервна єд-
ність окремих, наявних у вимірах конкретного часу і місця його 
«представників», згуртованих в умовах історично збудованої сво-
боди спільністю життєвих, культуротворчих проявів. Свободою, 
неодноразово зазначав Н. Бердяєв, випробовуються сили, мож-
ливості людини, але ж чи не найбільшою мірою людина спромага-
ється якраз вільно проявляти свою духовну натуру – схильності, 
здібності, творчі інтереси завдяки спорідненій справі, стверджу-
ючи свою гідність, повноту і цінність свого життя як визначеного 
у його важливіших спрямуваннях, незалежно від зовнішніх чин-
ників. Перед людиною, отже, особлива, спільна для усіх і кожно-

го, відповідальність – спромагатися здійснювати вибір «звання», 
не вступаючи у протиріччя зі своєю духовною природою, коли 
схильність до обраного виду діяльності як «должності», для якої 
вона народилася, поступово, але усе глибше, буде поєднуватися із 
любов’ю до своєї праці та задоволеності від неї.
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Символічне недосяжне в «Німфоманці» Ларса фон Трієра

Тетяна Корнєєва 
НПУ ім. М.П. Драгоманова (Київ, Україна) 

Фільм «Німфоманка» Ларса фон Трієра є прикладом конструю-
вання жіночої ідентичності. Передусім слід звернутися до самого 
феномену жіночої ідентичності, що в більшості випадків констру-
юється завдяки наявності фалічного означника. У зв’язку з цим до-
речно ввести концепт символічного недосяжного, що конституює 
в собі зяяння, порожнечу та нескінченність, що виникає при зі-
ткненні суб’єкта та іншого на символічному рівні, в результаті чого 
виникає розрив, розщеплення. 

Джо, головна героїня фільму «Німфоманка», є своєрідним мі-
крокосмом сексуальності, що ілюструє стадію дзеркала в дії. Тоб-
то, завдяки тому, що Джо бачила своє відображення в дзеркалі, 
вона відчула на собі погляд Іншого. Відбулося розщеплення, адже 
жінка з одного боку бажає бути як ти/всі, а з іншого відчуває не-
обхідність у задоволенні символічного бажання. Виникає прірва, 
надлишок, лаканівський об’єкт а, що з одного боку наближає її до 
Іншого, уможливлюючи комунікацію з ним, а з іншого боку відда-
ляє її від нього. Коли Джо прийшла на зустріч з людьми, що мають 
подібну проблему, їй дали пораду прибрати всі предмети, що ви-
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кликають асоціації з сексуальним контактом. Дана зустріч чітко 
ілюструє початок розщеплення жіночої ідентичності, адже жінка 
намагається одягнути маску, що суперечить її сексуальності та 
ідентичності. Маска є детермінованою як чоловічим, так і жіночим 
в культурі. Чоловіче в даному випадку виступає в якості Іншого, а 
жіноче знаходиться під його впливом, в символічній нескінченній 
прірві, намагаючись ретранслювати модель бути як ти/вона/всі.  
Повертаючись до фільму, варто зауважити, що в першу чергу геро-
їня прибрала дзеркало. Коли вона повернулася на зустріч та поба-
чила своє дитяче відображення в дзеркалі. Дитина в даному фільмі 
виступає в якості зародження сексуальності. Саме коли Джо поба-
чила своє дитяче відображення, вона зіштовхнулась з власним ба-
жанням бажання, яке неможливо задовольнити. Джо хоче бути як 
ти/вона/всі (в контексті, що пропонує Люс Іригарей в «Етиці ста-
тевого розрізнення»), проте не може підпорядковуватися під дані 
рамки, заганяючи себе в глухий кут та породжуючи в собі непри-
язнь та осуд самої себе. Бажання бути як всі йде у нескінченність 
аналогічно сексуальності Джо, що не може вгамувати та задоволь-
нити бажання. З іншого боку на зустрічі, де подивившись на інших 
жінок, що пригнічують власну сексуальність, намагаючись бути як 
всі, щоб вписатися в уявлення про жінку з боку чоловіка, а також 
з боку самої жінки, Джо приходить до висновку, що вона не пови-
нна себе пригнічувати. В даному випадку розрив відбувається в 
самій структурі ідентичності Джо. Бажання самого бажання не 
задовольняється, виникає прірва символічного недосяжного, що 
з’являється на межі бажання бути як ти/вона/всі, а також бажання 
бажання отримувати чуттєве задоволення.

Сексуальні експерименти головної героїні фільму є спробою 
фабрикації штучних сценаріїв реалізації бажання з метою його ви-
вільнення та отримання задоволення. Фактично, Джо намагаєть-
ся задовольнити не власне сексуальне бажання, а вступає в діалог 
з Іншим, намагаючись задовольнити Символічне. Зокрема, Юлія 
Крістева вважає, що семіотичне – той вимір мови, що виникає у 
симбіозі з материнським тілом. Дане твердження є підривом самої 
структури символічного, адже, з точки зору Лакана, Символічне 
є можливим через зречення первинного відношення до материн-
ського тіла [3, с. 64]. Проте дана точка зору має протиріччя, адже 
теорія Крістевої залежить від сталості та відтворення батьківсько-

го закону. 
В кінці фільму Джо є ніби емансипованою, вільною жінкою, що 

може робити власний вибір та не приймати рішення чоловіка (сто-
совно фінальної сцени), хоча насправді вона не є емансипованою. 
В «Німфоманці» жінка отримала ілюзорне право на власне тіло, 
вона вважає за необхідне експериментувати. 

В решті решт спробувавши велику кількість сексуальних прак-
тик, в тому числі гомосексуальні стосунки, Джо деконструює влас-
ну сексуальність. Вирішальну роль відіграє фінальна сцена другої 
частини фільму, де жінка закінчує своєрідну сповідь власної сексу-
альності, намагається спростувати символічне недосяжне, проте 
знову детермінуючим елементом виступає постать Селігмана – 
чоловіка. Вбиваючи чоловіче в образі Селігмана, Джо доводить те, 
що вона знаходиться в прірві, нескінченній спробі ретрансляції 
бажання бажання. 

Отже, жіноча ідентичність конструюється відповідно до фаліч-
ного означника, проте вона є розщепленою, адже в неперервному 
діалозі з Іншим (чоловічим або жіночим, що детерміноване чоло-
вічим), виникає зяяння. Трієр демонструє жіночу ідентичність че-
рез недосяжність Символічного Іншого, в результаті якої виникає 
маленьке а, тобто прірва нескінченної ретрансляції бажання.
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Соціальна філософія в контексті сучасних
філософських тенденцій

Ірина Шеремета
НаУКМА (Київ, Україна)

З плином часу та розвитком нових галузей науки вимоги суспіль-
ства, питання і підходи для їх розв’язання суттєво змінювалися. 
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Вивчення історико-культурного контексту часто пояснює причи-
ни утверджень та зрушень ключових позицій. Філософський син-
тез відомостей став інструментом, що дозволяє встановити зв’язки 
між різними сферами життя; за допомогою нього невпорядковані 
деталі утворюють систему. Сучасна філософія дедалі частіше ви-
користовує цю функцію і стає зв’язною ланкою у міждисциплінар-
ному розмаїтті наукових досягнень. 

На підставі інформації про факультети філософії із веб-сайтів 
американських та європейських університетів, включених до 
всесвітнього міжнародного рейтингу вищих навчальних закладів, 
можна виділити низку галузей, на які філософи-науковці сьогоден-
ня спрямовують свою увагу. Серед них класичні історія філософії, 
епістемологія, філософія мови, метафізика, логіка, а також більш 
практичні та міждисциплінарні соціальна та політична філософія, 
філософія науки, права тощо. 

Не можна стверджувати, що сучасна філософія поставила якісь 
нові фундаментальні унікальні питання; дослідники радше адап-
тували вже існуючі виклики до поточних вимог життя. Філософія 
стала професією, дослідження, аналіз, синтез – основними про-
дуктами праці. 

Сучасна філософія, звісно, має відбиток історичного розви-
тку думки і багато в яких аспектах полягає у порівнянні минулого 
із сьогоденням. Соціальна філософія може стати чи не найяскра-
вішим прикладом. Початок аналізу соціуму було покладено ще 
в античні часи, проте не виділено як окрему область. Сьогодні ж 
міжгалузевий зв’язок соціології та філософії приносить нові ре-
зультати в обробці даних науки про суспільство.

 Соціальна філософія ставить перед собою питання про при-
чини того чи іншого типу поведінки, про умови, які спричиняють 
існуючий стан суспільства. Одне із завдань цієї галузі – принести 
ясність у відносини конкуруючих феноменів суспільства [3, р. 1]. 
Аналіз минулих станів соціуму, вплив на нього політичних режи-
мів дозволяє філософам робити висновки про зміну думок та по-
треб. 

Політика, культура, права людей, ставлення до сексуальних 
меншин та моральність, гендерна рівність, свобода в суспільстві – 
ці нагальні питання охоплює соціальна філософія. Можна сказати, 
що в її межах синтезовано майже усі наявні гілки сучасної філо-

софської думки. Тут і етика, і релігія, і філософія права, і політична 
філософія тощо. Також не нехтують аналізом поточних суспільних 
рухів, наприклад, урбанізму, оцінюють зміну потреб та інтересів 
щодо умов епохи. Варто зауважити, що вже згадана мною галузь 
любові до софії в багатьох аспектах нагадує соціологію в її теоре-
тичному викладі, проте вона відсторонена від чисел і направлена 
більше на аналіз суспільних феноменів, а не лише даних.

Соціальну філософію в дії можна розглянути на прикладі теорії 
комунікативності Юргена Габермаса. Німецький філософ та со-
ціолог порушив питання про те, «як розуміння і соціальна спра-
ведливість пов’язані?» [2, р. 3]. Відповідь намагався знайти через 
теорію комунікативності.

В рамках комунікації формується розуміння між ланками 
суспільства. Для цього важливі кілька аспектів: моделювання 
ситуації, її інтерпретація усіма сторонами комунікації і, звісно, 
досягнення результату. Саме ця частина вирішення питання – 
синтез усіх даних не лише індивідуальний, а й груповий допомагає 
досягти порозуміння в соціумі, встановити суспільну справедли-
вість [2, р. 5]. Як можна помітити, тут вступає в дію і аналітична, 
й етична функції, і діалектика, і філософія мови, а також логіка як 
метод обґрунтування власної позиції. Кооперація та вміння узго-
дити погляди стають основними результатами вдалого суспільно-
го устрою.

Отже, сучасна філософія виступає точкою дотику різних галу-
зей знання. Задля успішного аналізу необхідно не обмежуватися 
жорсткими рамками, а допускати міждисциплінарну взаємодію. 
Зв’язок вічного і буденного, сакрального і профанного… Філософія 
дозволяє поєднати на перший погляд зовсім непоєднуване, більше 
того – адаптувати його до життя.  Сучасний філософ не може знати 
все, проте він може розуміти. Критичне мислення, усвідомлення 
принципу дії причини і наслідку, аналіз, – все це інструменти для 
пошуку відповідей на безліч питань.
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Людинознавчі концепції сучасності: від еволюціонізму до 
історичної антропології
        
Тарас Лютий,
доктор філософських наук
НаУКМА (Київ, Україна)

Таїна людського буття належить до неминущих проблем, якими 
переймається не лише філософія. Ідея ґрунтовного вивчення люди-
ни, висунута ще в першій половині ХХ ст., ніяк не відходить на дру-
гий план. Виникає думка, що об’єднання зусиль філософів, біологів, 
психологів або соціологів годне випродукувати більш-менш вива-
жене знання про людину. В багатьох дисциплінах порушується пи-
тання про антропологічний поворот. Своєрідне місце поміж цих 
зусиль посідає філософська антропологія, тобто окрема ділянка 
філософського знання. Спроба виокремлення суто антропологіч-
них досліджень виникла на межі ХVIII-ХIХ ст., коли Кант висловив 
міркування, що людина як найбільш загадкова й захоплююча істо-
та, заслуговує на те, щоби філософувати про неї окремо. Для цього 
необхідно було виробити винятковий підхід. Етимологічно «ан-
тропологія» окреслює науку про генезис та еволюцію людини, ви-
вчає місце людини серед живих істот та її тілесну організацію.

Завданням нашої розвідки є справа демаркації актуальних ан-
тропологічних учень, а посеред них увиразнення філософсько-ан-
тропологічного напряму. Втім, позаяк антропологічний дискурс 
є невіддільною відзнакою історико-філософської традиції, перед 
тим як виокремити й порівняти магістральні антропологічні під-
ходи, варто бодай абрисом спробувати закарбувати становлення 
європейських філософсько-антропологічних поглядів.

Тому спочатку в розвідці розглядається зародження антропо-
логічного задуму у філософії від дослідження природи до філософії 
людини: ідея внутрішнього космосу. В античній антропологічній 
думці проблема людського буття з’являється не одразу, позаяк від-
чуття повновладної сили людини формується поступово. Достат-
ньо пригадати як у грецьких трагедіях людину зображено як таку, 
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що перебуває в полоні своїх пристрастей або поглинена коловоро-
том невблаганної всемогутності долі.

Згодом досократичні натурфілософи помітили, що завдяки ро-
зуму людина спроможна охопити суще належним чином: тобто, 
не тільки світ, а й саму себе. Відтак, людський розум визнавався за 
специфічну рушійну силу, що розкриває світопорядок. Проте роз-
криття природного начала все частіше видавалося недостатнім: 
перенесення думки з дослідження природи на феномен людини 
ще не завбачало проблемності подібного філософського запиту. 
Це передбачало вирішення проблеми людського самопізнання, що 
узгоджувалося з моральними нормами, які продиктовані розумом. 
Тобто, потрібно не виокремлювати суттєві ознаки, а рухатися в 
термінах діалогічного/діалектичного самопізнання – постійного 
пошуку самого себе та переосмислення умов власного існування.

Надалі християнство значною мірою вплинуло на становлення 
персоналістичної традиції. Особистість не відображає тварний 
характер: у християнській антропології людина визнавалася за іс-
тоту, що створена Божою благодаттю. Бог дарує життя, щоб увійти 
з людиною в особисті стосунки: спілкуючись, навчаючи, поясню-
ючи, допомагаючи, Він розмічає її свободу, винагороджує чи карає. 
Не внутрішнє начало, а Бог тепер засвідчує гідність людини. Лю-
дина є неперевершеною з чуттєвих істот, а у своїй духовній формі є 
подобою Бога. Вона посідає найвище місце серед усього творіння, 
хоча серед духовних істот її душа лишається на останньому місці, 
бо в пізнанні відштовхується від матеріального начала. В духовних 
актах людина, бодай і недосконало, але пізнає свою душу. Важли-
вим чинником тлумачення людської природи була й середньовічна 
містика.

В добу Відродження саме людська краса неабияк приваблює до-
слідницьке й митецьке око, започатковуючи особливий дискурс 
про людину. Людина дивиться на себе як на грандіозний діапазон 
перспектив: від богоподібних до демонічних. Гуманістичні мис-
лителі розглядають людину як істоту гідну, що надалі втілилося в 
ідеалах індивідуалізму й піднесення особистості. Нескінченний 
Всесвіт не покладає кордонів людському розуму, а спонукає його 
до руху. Втім не забарилася вже тотальна критика ренесансного 
титанізму, що вилилася у визнання нікчемності людської істоти 
перед хаосом життя. Іншим істотним важелем пізнішого розвою 

гуманізму стала теологія Реформації. На відміну від раннього під-
несення ренесансного антропоцентризму, у межах протестант-
ської доктрини, людина почувалася безсилою, що здавалося вже 
майже цілком природним. Одночасно вона спочувала неспокій і 
самотність. Утім, це компенсувалося шансом вільного мислення й 
можливості діяти, бути володарем свого життя. Позаяк в епоху Ре-
формації змінилося ставлення до праці, жадання невтомного труда 
стало чи не вирішальною дійовою силою.

Новочасна традиція здійснила поважні спроби зробити мате-
матику методом філософії. Це не могло оминути антропологію. 
«Я», що мислить, нагадувало абсолютного деміурга: керуючись 
розумом, людина здатна прийти до ясних ідей про все на світі. 
Натомість емпірики пояснювали людське буття, спираючись на 
подання чуттєвого досвіду, яке вважали можливістю всякого піз-
нання. Розум, виконуючи роль комбінування відчуттів, не здатен 
подолати горизонт чуттєвого. Антропологія Просвітництва нама-
галася врахувати раціоналістичний та емпіричний проекти. Лю-
дина як розумна істота, керується розумом, не потребуючи жодної 
іншої, бодай і найвищої інстанції.

Але вже Кант поставив проблему людини в основу філософсько-
го мислення, а тому запитував: що є людина в фізіологічному (при-
родні умови буття) та прагматичному сенсі (кондиції культури)? 
Його висновок щодо можливостей людського пізнання невтішний: 
людина не здатна пізнати ноуменальний світ, який виходить за 
межі внутрішнього/зовнішнього чуттєвого досвіду. Вона має до-
слідне знання про себе, а не про останні підстави її буття. Загалом, 
ідеалістичні системи були витонченими інтелектуальними побудо-
вами, автори яких намагалися побачити суще у взаємозв’язку. Але 
людина тут зводиться до схеми, позбавленої живого виміру, пере-
творюючись на трансцендентальний суб’єкт або самосвідомість, 
що виконує роль одного з моментів в діалектичному розвитку Ідеї.

Противагою цій позиції були представники некласичного фі-
лософування, котрі побачили в людині особливий тип створіння, 
здатного відкривати в собі безмежні світи. Тому їхня увага завжди 
привернена до найтонших нюансів людського буття, яке є непо-
стійним і непевним. Образ людини тут пов’язаний із невпинною 
гострою тугою за неповнотою людини. Це означало, що у відпо-
відності до того чи того суспільства чи культури розгортається 
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багатоманіття людського ідеалу. Тобто, не існує абстрактних ан-
тропологічних норм.

Оскільки ми пересвідчилися в широкому різноманітті культур-
но-історичних форм осмислення природи людського буття, ви-
никає потреба у виявленні ключових антропологічних парадигм, 
щоби зрозуміти схожість та відмінності між ними.

Хоча поява людини та її становлення посідають незначне місце 
у виникненні всесвіту, еволюційний процес залишається одним із 
головних чинників розуміння людиною себе. Антропологія має 
довгу підготовчу історію, адже, згідно з еволюційною теорією, 
життя виникає з неорганічної матерії, яка є лише першим компо-
нентом життя. Дивиною є сама ймовірність виникнення примі-
тивних сполук, на основі яких можливі більш складні утворення. 
Тобто, повинні існувати певні умови, за яких виникають системи 
самовідтворення. Наявність подібних матеріальних структур 
уможливлює відбір тих елементів, на основі яких твориться життя. 
Первісні форми життя на землі тривалий час залишалися на рівні 
мікроорганізмів, репродукувалися, варіюючись і видозмінюю-
чись. Таким чином, антропологічне знання неможливе без еволю-
ції життя. В становленні людини бере участь ціла низка чинників, 
а сам цей процес передбачає її вкоріненість у часові структури, що 
уможливлюють виникнення історичного перебігу існування. Крім 
того, від умоглядного теоретизування антропологія поволі просу-
валася в бік емпіричного дослідження.

У ХІХ ст. еволюційна теорія підхопила ідею прогресу як просу-
вання до досконалих форм буття. Відтак, виникає спроба вивчати 
розвиток людини в поєднанні з історією всього живого. Втім, після 
Першої світової війни, коли людство продемонструвало можли-
вість тотального нищення, ідея прогресу суттєво похитнулася. До-
слідження людини змістилося в сферу порівняльного аналізу між 
людиною та твариною й перейшло в сферу філософської антропо-
логії. Серед головних питань, які порушують ці мислителі: в чому 
відмінність людини від тварини; в чому полягає особливість люд-
ських умов існування; яка роль людського тіла в філософсько-ан-
тропологічному мисленні; в чому причини невпевненості людини в 
нинішній ситуації? Акцент переноситься з раціональних чинників 
на потенційне багатоманіття людського буття.

Якщо філософські спроби осмислення людини розглядали 

останню як безпосередньо дану родову істоту, то історико-антро-
пологічні студії стосувалася дещо опосередкованих речей, як-от 
елементарних розмаїтих ситуацій у певний період. Тобто, ставить-
ся питання: як змінюється людина як член суспільства з плином 
часу? Відтак, впору говорити про диверсифікацію життєвих умов 
досвіду конкретних людей, які розглядаються у досить несподі-
ваних історичних контекстах. Тоді виходить, що антропологічні 
визначення тут позбавлені завершеності, а також раз і назавжди 
вивірених підходів. На першому плані тепер постає здатність дис-
танціюватися, бачити відмінність між історичністю та сучасністю, 
відчувати неуніфікованість категоріального апарату. Важливими 
категоріями виявляються «унікальність», «мікрорівень», «мар-
гінальні аспекти», «історичний вимір людського життя». Попри 
всю багатозначність і парадоксальність, приділяється увага тому, 
як окрема людина вибудовує світ свого життя через властиві саме 
їй сприйняття, думки чи дії. Потрібно вивчати деталі з різноманіт-
них точок зору.

На початку ХХ ст. деякі антропологічні дослідження прагнули 
звільнитися від біологізму. Одним із варіантів такого підходу була 
реалізація програми соціального, що згодом переросло в соціаль-
ну антропологію. Якщо представники французької антропології 
орієнтувалися переважно на суспільні аспекти людинознавства, 
то американська традиція рухалася в ключі досліджень культури. 
Так, предметом дослідження була не історія людства в цілому, а 
життя конкретних суспільств. Позиція представників інших шкіл 
цього напряму передбачала врахування процесів, які відбуваються 
в часі й модифікації світу та людських стосунків.

Отже, якщо представникам філософської антропології загалом 
не вдалося сформувати єдиного підходу до вияскравлення різно-
манітності людського буття, передовсім через брак культурно-
історичних чинників, пов’язаних із вивченням людини, то саме 
тому виникає потреба в зверненні до соціокультурної антропо-
логії. Культурно-антропологічний напрям розкриває, по-перше, 
принципову орієнтацію на методологічну взаємодію соціогума-
нітарних дисциплін, а по-друге, значною мірою визначає філо-
софсько-антропологічну лінію, позаяк соціокультурні чинники 
формують людський спосіб буття.



Unlikely Philosophical Support for Approaching Fandom in Post 
Modernity

Daniel Pawley, Ph.D
Azusa Pacific University (Los Angeles, USA)

Is it possible to offer persuasive philosophical support for understanding 
fans and fan cultures through the enlistment of voices that seem both 
distant and disengaged from meaningful dialogue with the post-
modern world?  Because fandom involves significant group-related 
activity, would Confucius’s thinking about groups over individuals 
be relevant?  Or, with fans and fan cultures being steeped in cathartic 
motivation, would Aristotle and Freud serve as persuasive philosophers 
for understanding cathartic release through fan objects?  Would Plato, 
Montaigne, Kant, and Kierkegaard—and their host of purveyors in our 
contemporary world—offer enough insight to risk applying their ideas 
to something as up-to-the-moment as fandom?  Affirmative answers 
to these questions seem a little tenuous and risky, though timeless 
thought is timeless thought, and one is ever tempted to bring resilient 
ideas into post-modern phenomena.  I have tried to do exactly this by 
arguing that Saint Augustine, William James, and Hannah Arendt 
each left important ideas reasonably applicable to approaching fandom 
philosophically.  This occurred after acquiring root-meaning data from 
and about fans that revealed significant evidence of low-level suffering 
as a motivator among fans and the cultures they inhabit.  To this end, 
Augustine wrote about individuals and cultures alienated by lacking 
faith in God; James sought to understand human beings caught in a 
no-man’s land between health of mind and sickness of soul; and Arendt 
wrote about the painful sacrifice of human identity existent in cultures 
of organized loneliness.  Each idea resonates appropriately with low-
level suffering occurring in fandom, and hence all three philosophical 
voices, unlikely though they be, serve as an adequate approach to 
understanding fan motives and cultures in post-modernity.



відомості Про авторів

Андрійчук Ігор Олександрович – студент магістерської програми 
«Філософія» Національного університету «Києво-Могилянська 
академія».

Безман Аліса Сергіївна – студентка філософії гуманітарного фа-
культету  Національного університету «Києво-Могилянська 
академія».

Бецун Владислав Станіславович – аспірант кафедри богослів’я 
Українського католицького університету.

Гнидюк Олександр Анатолійович – студент політології історичного 
факультету Камянець-Подільського національного університету 
ім. І. Огієнка.

Долгочуб Валентин Андрійович – студент магістерської програ-
ми «Етнологія» Одеського національного університету імені 
І.І. Мечникова.

Єргєєва Катерина Ігорівна – аспірантка кафедри філософії при-
родничих факультетів Одеського Національного університету ім. 
І.І. Мечникова.

Єрмолаєв Дмитро Андрійович – аспірант Інституту філософії НАН 
України.
 
Запорожцева Людмила Євгенівна – аспірантка кафедри філософії та 
релігієзнавства Національного університету «Києво-Могилян-
ська академія», здобувачка PhD кафедри семіотики Тартуського 
університету.

Корнєєва Тетяна Олександрівна – студентка магістерської програ-
ми «Культурологія» Національного педагогічного університету 
ім. М.П. Драгоманова.

Кузін Микола Сергійович – аспірант Інституту вищої освіти 
НАПНУ.

Лютий Тарас Володимирович – доктор філософських наук, доцент 
кафедри філософії та релігієзнавства Національного університету 
«Києво-Могилянська академія».

Макух Юрій Юрійович – аспірант кафедри філософії та 
релігієзнавства Національного університету «Києво-
Могилянська академія».

Мартінеллі Едоардо – здобувач кафедри філософії Люблінського 
католицького університету Йоана Павла ІІ.
 
Мейта Ксенія Юріївна – студентка філології гуманітарного фа-
культету Національного університету «Києво-Могилянська 
академія».

Михайлов Дмитро Євгенович – аспірант кафедри філософії та ре-
лігієзнавства Національного університету «Києво-Могилянська 
академія».

Мороз Катерина Русланівна – студентка філософії гуманітарного 
факультету Національного університету «Острозька Академія».

Муращенко Станіслава Ростиславівна – студентка магістерської 
програми «Релігієзнавство» Марбурзького університету 
ім. Філіппа.

Павлик Наталія Ігорівна – студентка філософії гуманітарного 
факультету  Національного університету «Києво-Могилянська 
академія».



Пекарева Вікторія Володимирівна – студентка соціальної педагогі-
ки гуманітарно-педагогічного факультету Національного універ-
ситету біоресурсів та природокористування України.

Петруньок Надія Іванівна – аспірантка кафедри філософії та релі-
гієзнавства Національного університету «Києво-Могилянська 
академія».

Поулі Деніел – PhD, професор медіазнавства Тихоокеанського 
університету Азуси.

Ремез Ольга Володимирівна – студентка філософії Інституту філо-
софської освіти і науки Національного педагогічного університе-
ту ім. М.П. Драгоманова.

Романов Олександр  Анатолійович – аспірант кафедри філософії та 
основ загальногуманітарного знання Одеського Національного 
університету ім. І.І. Мечникова.

Саковська Олександра Юріївна – аспірантка кафедри філософії та 
релігієзнавства Національного університету «Києво-Могилян-
ська академія».

Терещенко Юлія Дмитрівна – студентка філософії філософського 
факультету Харківського національного університету ім. В. Кара-
зіна.
     
Чернуха Тетяна Леонідівна – аспірантка кафедри філософії та ре-
лігієзнавства Національного університету «Києво-Могилянська 
академія».

Шеремета Ірина Олегівна – студентка філософії гуманітарного 
факультету  Національного університету «Києво-Могилянська 
академія».

Ясна Іламі Миколаївна – аспірантка Центру гуманітарної освіти 
НАН України.

органіЗатори
та бл агодійники конференції

Організаційний комітет конференції:
Тарас Лютий, д. філос. н., доц. НаУКМА (голова)
Олександра Саковська, аспірантка НаУКМА (координатор)
Юрій Макух, аспірант НаУКМА
Надія Петруньок, аспірантка НаУКМА
Анастасія Саковська, студентка НаУКМА
Ольга Тулюпа, студентка НаУКМА

Організації конференції сприяли:
Проф. Марина Ткачук, д. філос. н., зав. кафедри філософії та релігі-
єзнавства, декан факультету гуманітарних наук НаУКМА
Проф. Вадим Менжулін, д. філос. н., викладач НаУКМА
Проф. Ольга Гомілко, д. філос. н., старший науковий співробітник 
Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України
Тетяна Сідько, методист кафедри філософії та релігієзнавства 
НаУКМА
Надія Шестопалова, студентка НаУКМА
Микола Кузін, випускник НаУКМА
Дмитро Михайлов, аспірант НаУКМА
Тетяна Чернуха, аспірантка НаУКМА
Олексій Здоров, студент НаУКМА

Фінансову підтримку конференції надали:
Міжнародний благодійний фонд «Відродження Києво-
Могилянської академії»
Павло Миронов, випускник НаУКМА
Ксенія Утєвська, випускниця НаУКМА
Олександра Саковська, аспірантка НаУКМА

Дякуємо за допомогу та підтримку!
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