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Замість	передмови

«Я – художник, я так... мислю»1

Роман Гривінський

У п’ятницю, 16 червня (2017 – прим. коректора), в Pinchuk Art 
Centre відкриється виставка сучасного мистецтва «Крихкий 
стан». Про захід відомо лише те, що він об’єднає роботи імени-
тих художників: Марини Абрамович, Ай Вейвея, Дугласа Гордо-
на, Демієна Герста, Яна Фабра та ін. Зокрема, Марина Абрамович 
представить перформанс «Генератор». Про відбір волонтерів для 
участі в ньому було оголошено завчасно.

Писати про сучасне мистецтво – завжди виклик. Неочевидність 
критерію оцінювання – звична для культурного оглядача пробле-
ма, яка постає тут особливо гостро й нерідко змушує цілковито по-
кладатися на думку експертів-кураторів, мистецтвознавців тощо, 
утримуючись від власних суджень.

І справді, що дозволяє розрізнити шедевр, скажімо, у жанрі 
концептуального мистецтва, авторитетним представником якого 
вважають Марину Абрамович? Відомо, що предтечею цього важ-
ливого для сучасного мистецтва напрямку був французько-амери-
канський митець Марсель Дюшан. У 1917 році він запропонував 
для виставки Товариства незалежних художників у Нью-Йорку 
роботу «Фонтан», яка насправді була... звичайним порцеляновим 
пісуаром з підписом «R. Mutt» (англ. «Р. Дурень»). Хоча, згід-
но з правилами виставки, прийняти мали роботу будь-якого ху-
дожника, який сплатив внесок учасника, комітет таки відхилив 
«Фонтан» Дюшана. Майже століття потому, у 2004 році 500 ав-
торитетних фахівців назвуть його найбільш впливовою роботою 

1 Стаття для газети «День» від 16 чер. 2017 р. (№102-103). Режим доступу: 
https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/ya-hudozhnyk-ya-tak-myslyu 

Вона зокрема присвячена круглому столу «Мова мистецтва Ϙ мова філософії», 
одному з двох (другий - «Схід і захід. Істина як слово і невисловлюване»), які від-
булися в рамках ХІІ міжнародної наукової конференції «Слово і невисловлюване»

https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/ya-hudozhnyk-ya-tak-myslyu
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сучасного мистецтва. А у 1999-му одну з копій «Фонтана» («ори-
гінал» був втрачений невдовзі після представлення) продали на 
аукціоні Sotheby’s за 1.7 мільйона доларів.

Немає сумніву, що чергова виставка в PinchukArtCentre зумо-
вить галас у медіа, але чи буде це свідченням справжньої художньої 
вартості? Відповідальність, яка лежить на ЗМІ, вкрай велика, адже 
саме ми, журналісти, перетворюємо той чи інший захід на знакову 
подію, а художника – на зірку. Відвідувачі подібних виставок див-
ляться на представлені твори значною мірою саме очима медіа. Як-
що ж взяти до уваги український контекст, коли ангажованість в 
мистецькому житті стає способом легітимації політичних діячів з 
часто вкрай сумнівною репутацією, то про відповідальність жур-
налістів говорити взагалі зайве...

Небезпека імітації
Чи можливий об’єктивний критерій оцінювання таких художніх 

творів? Серед іншого, відповісти на це питання прагнули учасники 
круглого столу «Мова мистецтва / мова філософії», який відбувся 
нещодавно в рамках ХІІ Міжнародної наукової конференції «Фі-
лософія. Нове покоління» у Національному університеті «Киє-
во-Могилянська академія». З огляду на те, що сучасне мистецтво 
стає все більш теоретично насиченим, а коментар до арт-об’єкта 
часом є не менш важливим, ніж сам об’єкт, звернення до філософії 
видається тут цілком виправданим. Оскільки ж і сама філософія 
своїми формами нерідко наближається до мистецтва, передусім до 
літератури, постає питання розрізнення філософських та мистець-
ких висловлювань.

У знаковій дискусії взяли участь вітчизняні філософи Андрій Бо-
гачов, Ірина Бондаревська, Вахтанґ Кебуладзе та літературознавець 
Людмила Кісельова. Модерувала захід редактор видавничих проек-
тів видавництва «Темпора», літературознавець Богдана Романцова.

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри літературознав-
ства НаУКМА Людмила Кісельова переконана, що сучасне мис-
тецтво опинилося перед небезпекою перетворення на імітацію та 
симулякр. Адже якщо подивитися на ситуацію з історичної пер-
спективи, то спершу мистецтво прагнуло імітувати життя, згодом 
життя почало наслідувати мистецтво, а тепер мистецтво імітує 
саме мистецтво. «Мистецтво, література – це іманентна форма пі-
знання, яка не має нічого спільного з раціональним пізнанням, –  
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вважає Людмила Кісельова. – Вони дозволяють нам пережити в чи-
стому вигляді такий стан, який в реальному житті ми пережити не 
можемо. Мистецтво покликане розширювати межі слова, оновлю-
вати переживання живого слова. Але водночас воно може перетво-
ритися на клонування свого власного матеріалу».

Щоб пояснити свою думку, Людмила Кісельова звертається до 
уявлення про тріадичну природу художнього стилю. «Стиль – це 
внутрішня форма твору, за якою стоять автор як індивідуальна 
особистість, дух часу, демон, що водить його пером, та матеріал, що 
оволодіває ним, – розповідає вона. – Це визначення, яке наводить 
О. Лосєв в «Проблемі художнього стилю», дуже виразно корелює з 
трирівневістю слова та звука. Звук – це фонема (найменша звукова 
одиниця мови, яка служить для творення й розрізнення слів та їх-
ніх форм. – Ред.), кінема (артикуляційна ознака фонеми, формуєть-
ся на основі роботи одного органу мовлення при вимовлянні звуку. 
– Ред.) та акусма (слухове уявлення про звук. – Ред.). Так само слово 
має внутрішню та зовнішню форму, ідею. Мені здається, що саме 
тут пролягає той дуже складний шлях, йдучи яким ми можемо від-
різнити живе від мертвого. Шлях, де мистецтво зав’язане на житті, 
а життя – на мистецтві. Якщо матеріал цілком оволодіває автором, 
це – матеріал, який сам себе репрезентує, імітація імітації. Якщо ж 
йдеться про переважання автора, який хоче нав’язати свою волю 
тексту, це також вже не мистецтво. Десь посередині – та межа, яка 
робить живим і впливовим мистецький твір, яка зумовлює можли-
вість сприймати його як живе слово».

Між метафорою та поняттям
Чи можна вважати філософію жанром літератури? Доктор фі-

лософських наук, професор кафедри теоретичної і практичної фі-
лософії КНУ ім. Т.Г. Шевченка Вахтанґ Кебуладзе впевнений, що 
так. Ба більше, він доводить це власним прикладом – у 2016 році 
Вахтанґ Кебуладзе став лауреатом премії імені Юрія Шевельова за 
збірку есеїв «Чарунки долі». Водночас, на його думку, універси-
тетського професора теж можна вважати письменником, адже він 
також створює тексти – письмові або акустичні (якщо йдеться про 
лекції). А там, де йдеться про виробництво текстів, так чи інакше 
йдеться також про літературу. 

«Я не поділяю думки про те, що філософ може мати якісь фун-
даментальні «інсайти», але при цьому взагалі не вміти писати і ви-



11

кладати свої думки, о – розповідає Вахтанґ Кебуладзе. – Зрозуміло, 
що художній та філософський чи науковий (чи є філософія власне 
наукою – також питання) стилі письма відрізняються. Автора або 
перекладача філософських текстів від автора текстів художніх від-
різняє передусім чуйність до понять. Звісно, наша думка завжди 
коливається між метафорами та поняттями, адже, якби вона пере-
творилась на нагромадження понять, то зрештою це були б суціль-
ні тавтології. Натомість кожне поняття має метафоричну глибину. 
З другого боку, якби ми мислили самими лише метафорами, то за-
губилися б у нескінченних сенсах та відсиланнях й не змогли б дій-
ти згоди не лише з іншими, але і з самими собою».

На думку Вахтанґа Кебуладзе, вже в Платона ми можемо знай-
ти майже всі композиційні елементи сучасної літературної прози. 
Його діалоги – не лише філософські лабораторії, але й лаборато-
рії літературних стилів. Отже, близькість філософії та літератури 
існувала ще від часів Давньої Греції. Але якщо одні філософські 
традиції чи школи тяжіють до літературного оформлення, то ін-
ші, наприклад аналітична традиція, наближаються до сцієнтичної 
форми. «Найближчими до літератури є сучасні французькі філо-
софи, структуралісти, постструктуралісти тощо, – вважає Вахтанґ 
Кебуладзе. – Для французької філософії це властиво, мабуть, ще 
від часів Монтеня. Такі напрямки сучасної німецької філософії, як 
герменевтика чи феноменологія – десь посередині. Водночас для 
розуміння філософських текстів дуже важливо розпізнати кате-
горіальний апарат певного філософа. Поняття треба перекладати 
тільки поняттями, а не низкою синонімів, що є можливим у пере-
кладі творів художньої літератури. Коли ти пишеш, то маєш чітко 
розуміти, де тут твій власний або ж запозичений з певної філософ-
ської традиції категоріальний апарат, а де це просто жива мова».

Вахтанґ Кебуладзе засвідчує появу в Україні знакової тенден-
ції, своєрідного зустрічного руху, коли філософи починають пи-
сати інтелектуальну публіцистику, а публіцисти дедалі більше 
інтелектуалізують власну прозу. Серед яскравих прикладів: «Да-
лекі близькі» Володимира Єрмоленка, «Братик Біль, Сестричка 
Радість» Богдани Матіяш, «І тим, що в гробах» Андрія Бондаря. 
Найсвіжіша новинка – книга інтелектуальної есеїстики «Корабель 
шаленців» Тараса Лютого, яка була представлена на Книжковому 
Арсеналі і до якої Вахтанґ Кебуладзе написав вступ.
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«В СРСР інтелектуали були «контрабандистами»
У нинішньому світі вагомими чинниками, які впливають на 

філософування й навіть на бачення самої природи розуму, є полі-
тика й ідеологія. До цього, зокрема, апелює образ «контрабанди 
розуму», до якого Вахтанґ Кебуладзе звертається в одному зі своїх 
есеїв. «Засновник феноменологічної філософії Е. Гусерль у своїй 
праці «Криза європейських наук і трансцендентальна феномено-
логія» говорить про кризу європейської цивілізації та водночас дає 
своєрідний рецепт, як її подолати, – пояснює свою думку Вахтанґ 
Кебуладзе. – Гусерль стверджує, що сьогодні нас можуть урятува-
ти лише герої розуму. Натомість сучасний німецький феномено-
лог Б. Вальденфельс у книзі «Топографія Чужого», іронізуючи з 
цього приводу, пише, що сьогодні, коли ми пережили стільки воєн, 
революцій, заколотів і подібних соціально-політичних катастроф, 
виникає підозра, що врятують нас не так герої розуму, як його кон-
трабандисти та партизани. Вальденфельсу йшлося про те, що в 
сучасному світі не можна говорити від імені абсолютного, косміч-
ного, божественного розуму – апеляція до універсального розу-
му надто часто призводить до появи тоталітарних режимів. Адже 
стратегії обґрунтування, наприклад, комуністичного тоталітариз-
му були вкрай раціональними. Згадаймо одвічну апеляцію радян-
ського марксизму до «науковості». «Учение Маркса всесильно 
потому, что оно верно», – казав Ленін. Це філософія, якій ви маєте 
вірити, бо маєте вірити, що вона промовляє від імені абсолютного 
розуму. Але ірраціональна віра в її розумність не дістає в ній самій 
раціонального обґрунтування».

Насправді не існує єдиного розуму. Натомість є різні прояви 
розумності, своєрідні острівки розумності, які розкидані в хаосі 
нерозумного. «Місія інтелектуалів, письменників, філософів по-
лягає в тому, що ми як партизани чи контрабандисти блукаємо ци-
ми хащами, і намагаємось зберегти рештки розуму, перенести його 
з одного острова на інший, – вважає Вахтанґ Кебуладзе. – Тут також 
видається доречною метафора М. Гайдеґера, який називає одну зі 
своїх збірок статей та виступів «Holzwege» (нім.), тобто «Лісові 
стежки». Думка не прямує магістральною лінією, вона «блукає» 
різними стежками, які перетинаються, зливаються в якусь велику 
просіку, де ми можемо побачити те, що Гайдеґер називає Lichtung 
(нім. «просвіт»), потім губляться у хащах. Деякі з них зникають 
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назавжди, інші – знову відроджуються. Жарт Вальденфельса та ме-
тафора Гайдеґера створюють сенсовий простір, в якому ми можемо 
говорити про «контрабанду розуму». За радянського режиму всі 
справжні інтелектуали були «контрабандистами». «Контрабан-
дою» вони перевозили сюди справжню філософію, літературу, 
музику. Так М. Мамардашвілі в «Картезіанських розмислах», го-
ворячи про дозволеного Декарта, направду говорить про недозво-
леного Гусерля. Але метафора Вальденфельса актуальна і сьогодні, 
адже створена вона була не в тоталітарному Радянському Союзі, а в 
демократичній Німеччині наприкінці ХХ століття».

«Москва прагнула унеможливити філософський розвиток інших мов»
Важливим інструментом, до якого вдаються політики та ідео-

логія, щоб впливати на сферу розумного, є мова. «В тоталітарних 
державах мова регламентується, нав’язується, – розповідає Вахтанґ 
Кебуладзе. – В СРСР можна було писати лише мовою совєтського 
суржика, мовою псевдомарксизму – інакше тебе просто не друкува-
ли й навіть могли запроторити до в’язниці. Утім мова певною мірою 
промовляє нами й тоді, коли ми живемо у вільній країні. Тут знову 
спадає на думку М. Гайдеґер з його славнозвісним висловом про те, 
що «мова – це дім буття». Можемо пригадати і Л. Вітґенштайна: 
«границі моєї мови є границями мого світу». Це позначається на 
перекладацькій діяльності, коли ти мусиш висловити те, що було 
сказане іншою мовою, а в нашій мові для цього бракує відповідного 
ресурсу.  Мова Ф. Ніцше, якого я зараз перекладаю, надзвичайно 
складно надається до перекладу. І тут мені також доводиться займа-
тися «контрабандою». Для цього існують різні технічні засоби –  
кожен перекладач має тут власну внутрішню кухню».

Водночас доктор філософських наук, професор кафедри теоре-
тичної і практичної філософії КНУ ім. Т.Г. Шевченка Андрій Бо-
гачов зізнається, що для нього метафора «контрабанди розуму» 
не є зрозумілою. «Я її не сприймаю, – пояснює Андрій Богачов.  –  
Для мене ідеалом є те, що розум – універсальний, тобто не обме-
жений жодними кордонами. Якщо пригадувати наше з Вахтанґом 
Кебуладзе університетське навчання в останні роки СРСР, то, 
по-перше, маю сказати, що тоді вже ніхто не заважав нам думати 
вільно. Втім, щодо публікацій були ще обмеження. У Київському 
університеті ми вивчали філософів, зокрема К. Маркса, Ґ. Геґеля, 
посторінково, майже так, як розбирали авторитетні тексти в серед-
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ньовічних університетах. То була добра герменевтична практика. 
Хоча, звісно, вона не могла становити всю потрібну школу мислен-
ня. Коли я чую про «контрабанду розуму», то завжди ніяковію.  
А звідки тоді з’явилися ми, такі вільні та самостійні?»

«Але ж Маркса і Геґеля ми читали в російських перекладах, – 
парирує Вахтанґ Кебуладзе. – На українську Маркса перекладали 
не з оригіналу, а з російської. Це була свідома позиція імперського 
центру, яка була покликана унеможливити філософський розвиток 
інших мов. Через це, до речі, ми сьогодні маємо багато негараздів – 
згадаймо центральне поняття філософії Геґеля «Aufheben» (нім.), 
яке переклали доволі штучним російським новотвором «снятие», 
а в українському перекладі скалькували словом «зняття». Коли те-
пер ми намагаємося озвучувати Геґеля українською, то вже не мо-
жемо позбутися цього узусу. Навіть якщо такі класні перекладачі, 
як Петро Таращук, пропонують перекладати цей термін як «ска-
сування», ми не погоджуємося, бо звикли до іншого. І Таращук не 
розуміє, що так легко не вдасться зламати той узус. Нами говорить 
мова. Ми заручники жахливого совєтського спадку. Але найкра-
щі з нас – не продовження офіційної совєтської маячні, а продукт 
контрабанди тих, хто попри заборону пихатих і дурнуватих чи-
новників від освіти та науки, намагався розвивати тут справжню 
філософську думку. Тож ми нащадки контрабандистів розуму».

Символізм як критерій
Андрій Богачов переконаний, що мистецька, поетична мова має 

функцію евокації чи епіфанії, тобто прояснення або оприявлення 
життя, тому не схильний протиставляти мистецтво та життя. «В 
евокативній функції, на мій погляд, полягає головна відмінність 
мови мистецтва від мови теоретичної філософії, – розмірковує 
Андрій Богачов. – Коли йдеться про інформаційне чи теоретич-
не висловлення, то перша його ознака – воно нічого не втрачає 
від перекладу. Якщо ми згадаємо І. Канта, Ґ. Геґеля, аналітичних 
філософів, то ці автори наполягатимуть, що зміст їхніх теоретич-
них текстів не залежить від перекладу, тобто від обраної мови ви-
раження цього змісту. Щоправда, Геґель одного разу зауважив, що 
його роботи неможливо перекласти французькою, однак він, пев-
но, жартував. Просто цей період в історії Європи, коли працював 
Геґель, відзначався неймовірною увагою до розвитку національ-
них мов. Отож Геґель заявляв, що німецьку філософію слід звіль-
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нити від латинських, французьких термінів тощо. Звичайно, мову, 
яка нічого не втрачає від перекладу, слід відрізняти від мови, яку 
називають емінентною, значливою, бо остання не вказує на дещо 
зовнішнє щодо неї, окреме або одиничне, вона не інструмент, а має 
значення сама по собі, позаяк виявляє життєсвіт у цілому. З такої 
мови не перекласти без істотних втрат. Отже, висловлювання є те-
оретичні, а є мистецькі, поетичні. Я не хочу сказати, що в сучасній 
постметафізичній філософії ми не звертаємося до висловлювань і 
способів побудови текстів, які близькі до мистецьких. Коли йдеть-
ся про практичну філософію, коли світ є не предметом об’єктиву-
вального розгляду, а структурним елементом досвіду, тоді йдеться 
про мову як епіфанію. Це, скажімо, тема герменевтичної філософії. 
Однак також є філософія, яка наполягає, що вона – теорія. В уні-
верситетах інституалізована філософія переважно буде теорією. 
Поряд з нею надалі існуватиме деінституалізована філософія, ко-
тра з’явилася давно, – згадаймо хоча б Ф. Ніцше. Переконаний, що 
маємо визнавати розмаїття філософських способів висловлювання 
і не зводити філософію до мистецтва або наукової теорії».

На думку Андрія Богачова, якщо до ХІХ століття алегоричність 
мистецтва в європейській культурі полягала в тому, що воно відси-
лало до чітко визначеного в традиції образу або поняття, то пізніше 
мистецтво вже стосувалося символу. «Тобто ми говоримо про те, 
що дещо матеріальне, чітко визначене, відсилає нас до багатознач-
ного або непевного, – пояснює Андрій Богачов. – Таким чином 
приходимо до символізму як критерію сучасного мистецтва. Як-
що через твір мистецтва для нас відкривається цілий світ або щось 
більше за певний об’єкт, тоді це мистецтво. Звичайно, це абстрак-
тне визначення, але критерій і має бути абстрактним».

Про розбіжність мудрості життя та раціональності
Відомо, що художній талант не завжди йде в парі з філософ-

ською глибиною й коли навіть автор геніальних літературних тво-
рів вдається до спроб теоретичної рефлексії, його думки можуть 
виглядати доволі банальними та нецікавими. «Один з найбільш 
популярних філософів, «розум ХХ століття» Л. Вітґенштайн був 
певний, що в житті треба керуватися поглядами Л. Толстого, з етич-
ними міркуваннями якого він познайомився ще в молоді роки, –  
розповідає Андрій Богачов. – Вітґенштайн вважав, що толстовство 
є справжня філософія для життя. Проте, власні філософські тексти 
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Вітґенштайна зверталися до наукового розуму. Для нього ця роз-
біжність мудрості життя і раціональності була очевидною. Там, де 
ми не здатні дійти істинної, обґрунтованої згоди, можна повірити 
тому, що говорить авторитет, митець тощо. Тут на першому місці 
радше переконливі зразки поведінки, аніж формальні правила. 
Водночас у справі інформування, логічної структури мови – тут ми 
в змозі продовжувати дискусію і посилатися на формальні правила 
цієї мовної гри».

На думку Андрія Богачова, онтологію мистецтва найкраще про-
яснює феномен гри. «Мова про те, що й автор, і реципієнт підпо-
рядковані грі, – пояснює він. – Саме гра, а не її учасники, виступає 
як суб’єкт, що веде учасників, формує їхні дії. Справжнє сприйнят-
тя мистецького твору і справжня мистецька творчість постають як 
такі, що відбуваються під диктовку, диктат цієї гри. Не випадково 
Г.-Ґ. Ґадамер указує на зв’язок між словом Dichtung (нім.  «мистець-
кий, поетичний твір») і Diktat. Якщо давніший погляд фокусувався 
на митці, його ґеніальності, суб’єктності тощо, то сучасна онтоло-
гія мистецтва починається з реалістичнішого ставлення до учасни-
ків гри, як авторів, так і реципієнтів. Мистецтво – це гра, і вона має 
свої правила. Роль філософії тут, зокрема, – показати, що ці прави-
ла ми не здатні цілковито формалізувати. Основі правила цієї гри 
можуть виявлятися лише під час самої гри, вони перформативні».

Митець як зрадник
Водночас доктор філософських наук, професор кафедри філосо-

фії та релігієзнавства НаУКМА Ірина Бондаревська вважає що, су-
часне мистецтво серед іншого створює предмет для філософії, тому 
ці дві сфери в багатьох аспектах розвиваються паралельно. Великого 
значення набуває вплив мови. «Бельгійський теоретик мистецтва 
Тьєррі де Дюв стверджує, що мистецтво – це лише ім’я мистецтва. І 
хоча на перший погляд така теорія може здатися безглуздою, на кон-
кретних прикладах бачимо, що це насправді так, – розповідає Ірина 
Бондаревська. – Коли ми говоримо «це – мистецький твір», таке 
твердження істотно впливає на наше сприйняття певного об’єкта. 
Цю тенденцію яскраво відображає перший епізод британського 
науково-фантастичного телесеріалу-антиутопії «Чорне дзеркало», 
в якому терористи викрадають британську принцесу й змушують 
прем’єр-міністра країни у прямому телеефірі... зґвалтувати свиню. 
Наприкінці фільму повідомляється, що терористом був відомий ху-
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дожник і лауреат премії Тернера, а відомий критик назвав його дії 
найвидатнішим мистецьким твором в історії людства. Водночас ін-
ші критики починають з цього приводу інтенсивну дискусію. Таким 
чином ми потрапляємо в зовсім інший режим сприйняття та осмис-
лення цієї події. Магія іменування мистецтвом переводить нас в 
інший режим існування, віддаляє певні події, переміщує їх в симво-
лічний простір. Фраза «це – мистецтво» утримує нас від моральних 
чи правових висновків. Отже, саме вживання слова «мистецтво» є 
істотним та визначальним для існування мистецтва».

На думку Ірини Бондаревської, сучасне мистецтво рефлексує 
передусім щодо своєї власної природи, зокрема інституційної, 
своїх меж, можливостей свого існування. Якщо раніше мистецтво 
було про щось, то зараз мистецтво – про саме мистецтво. Випро-
бовується саме поняття мистецтва, зокрема за допомогою мови 
візуального. «До прикладу, тіло для сучасного мистецтва – це не 
просто засіб для того, щоб розгорнути певний сюжет – воно постає 
як цілком конкретна фізична життєва даність, – розповідає Ірина 
Бондаревська. – Це тіло, з якого тече кров, воно пов’язане зі страж-
данням. Можемо згадати перформанс сербської артистки Марини 
Абрамович. Вона стоїть оголена, табличка говорить: «ви можете 
робити що завгодно», поруч лежать інструменти. Тілесність тіла, 
його спроможність померти, страждати представлена абсолютно 
очевидно. З другого боку, тут не йдеться про живе тіло, бо воно 
функціонує як мистецький об’єкт. В мистецтві немає живих тіл, 
немає смертей, тут все підкоряється принципу умовності. Кров 
тут – лише символ крові. Митець – це людина, віддалена від того, 
що відбувається, на шалену відстань. Якби ми бачили, як страждає 
Марина Абрамович в реальному житті, то мусили б втрутитись у 
цей процес, допомогти, а не спостерігати. Натомість тут тіло існує 
в ситуації балансування між живим і неживим. Йдеться про кор-
дон, який розділяє життя і мистецтво. Х. Ортега-і-Гассет писав, 
що коли помирає людина і поряд з нею стоять лікар, репортер та 
художник, то найвіддаленішим й найбільш байдужим до цієї події 
буде саме митець. Він живе в іншому світі, по-іншому трактує події. 
Режим мистецтва – це режим спостереження. В цьому сенсі митець 
є людиною, яку можна назвати зрадником. Своїми образами, своїм 
мистецтвом він заохочує, запалює уяву і почуття інших, спонукає 
їх до дії, хоча сам залишається поза цією дією».



18

* * *
Американський митець Джозеф Кошут у своєму есеї «Мис-

тецтво після філософії» (1969) стверджує, що все мистецтво 
після Марселя Дюшана за своєю природою є концептуальним. 
Тобто таким, в якому ідея або концепт превалює над традицій-
ною естетикою, важливістю техніки, матеріалів тощо. Як пояснює 
американський художник Сол Левітт, коли митець вдається до 
концептуальної форми мистецтва, всі рішення й планування здій-
снюються завчасно, а сам процес створення мистецького об’єкта 
набуває другорядного, формального значення – ідея перетворю-
ється на машину з виробництва мистецтва.

Як відомо, «робота» з ідеями є сферою відповідальності пере-
дусім саме філософії. Цікаво, як часто художники-концептуалісти, 
мистецтвознавці, відвідувачі виставок в PinchukArtCentre зверта-
ються у своїх творчих пошуках до філософії? …
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Огляд Арістотелевої теорії гілеморфізму

Богдан Бабенко
Національний університет «Києво-Могилянська академія» 

(Київ)

Значну частину своєї «Метафізики» Арістотель присвячує роз-
гляду субстанції, досліджуючи її на декількох концептуальних рів-
нях. Одним з них є рівень фізичної дійсності, на якому субстанція 
постає у вигляді сінолона, що складається з матерії і форми. Мате-
рія є чинником, що відповідає за змінність, а форма – чинником, що 
відповідає за сталість. 

Субстанцією в абсолютному значенні Арістотель завжди на-
зиває конкретне, яке завжди слугує за перший підмет для наших 
висловлювань. Якщо ми запитуємо, що це за підмет, ми тим самим 
запитуємо, що є в ньому з необхідністю незмінне, поки цей підмет 
є. Цим незмінним, яке одночасно слугує підставою для сутнісно-
го визначення речі і забезпечує її онтологічну єдність, є щосність. 
Сократ може змінити ім’я, колір шкіри, положення тіла, громадян-
ство, але він залишатиметься тією самою онтологічною одиницею, 
яку можна завжди визначити як людину. Це й дозволяє говорити, 
що кожна самостійна субстанція мусить бути також і щосністю, 
яка і є тим, через що субстанція є субстанцією. Однак щосність не 
є автономним і незалежним предметом, вона є онтологічною скла-
довою або принципом кожної індивідуальної субстанції. Коли ж 
ми питаємо, що саме робить кожну людину людиною, що дозволяє 
їй бути саме людиною, а не, наприклад, мавпою, то приходимо до 
висновку, що наявність розумної душі, яка є формою тіла, дозволяє 
нам вирізняти людину з поміж інших живих істот. І хоча щосність 
фізичного сущого передбачає певним способом організовану мате-
рію, ця матерія підпорядковується формі.

Однак форма, у випадку фізичних субстанцій, завжди є формою 
стосовно якоїсь матерії, і саме постійна взаємодія між формою і 
матерією забезпечує можливість змін у світі. Більше того,  будь-які 
матеріальні частки, першоелементи, з яких складається все інше 
суще, і на які внаслідок субстанційної зміни, тобто смерті, розпа-
дається фізичне суще, Арістотель також називає субстанціями. 
[Arystoteles 1996, c. 217] 
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Отже, будь-яка фізична субстанція складається з форми і мате-
рії. Її існування як саме цієї субстанції забезпечується часом три-
вання цієї єдності. У випадку живих істот, єдність забезпечується 
душею, яка є формою тіла, робить його саме живим, певним чином 
організованим тілом. Після смерті живого індивіда, тіло живої іс-
тоти стає матерією для інших субстанцій.  [Arystoteles 1996, c. 225]

При цьому треба пам’ятати про можливість відділення матерії 
від форми. Це відділення має назву субстанційної зміни, і відбува-
ється в момент виникнення чи загибелі певного індивіда. Форма 
перестає бути формою конкретного індивіда, а його матерія стає 
матерією для чогось іншого. Отже, разом з відділенням форми 
субстанція втрачає свою єдність, і тим самим той принцип, який 
оформлював її матерію. Цю причину єдності матеріального сущо-
го Арістотель  називає формою, адже саме форма вирішує, що збір 
матеріальних часток є саме цим дубом, а не, наприклад, конем, хо-
ча ті самі матеріальні частки можна побачити і тут, і там. [Krąpiec 
1963, c. 209] Така форма, яка конституює в індивіди не якийсь ви-
падковий зміст, але зміст, який є самою субстанцією, її щосністю, 
має назву субстанційної форми.

Але з нашого досвіду нам відомо, що одні субстанції переходять у 
інші, втрачають свою попередню щосність і стають, у певному аспек-
ті, приналежними до іншої субстанціальної єдності. Цим аспектом є 
матерія, яка слугує за універсальну причину змін. [Krąpiec 1963, c. 210] 

Арістотель також робить розрізнення між поняттями субстан-
ційної й акцидентальної форми, першої та другої матерії. Суб-
станційна форма забезпечує внутрішню єдність індивіда як цього 
індивіда, тобто надає йому можливість бути тим, ким він є, тоді як 
акцидентальна форма надає йому можливість бути певної якості, 
або перебувати в певному місці і т.д. Прийняття індивідом різних 
акцидентальних форм знаходять своє відображення у різних ста-
нах його матерії. При відділені субстанційної форми відбувається 
загибель (у випадку живого сущого) або знищення індивідуальної 
субстанції, при відділені акцидентальної форми відбувається зміна. 

Під першою матерією розуміється певна необхідна причина, 
яка входить до складу сінолону, є абсолютно невизначеною та ста-
новить можливість для реалізації субстанційної форми, і з якої 
походить будь-яка  фізична субстанція. Під другою ж матерією ро-
зуміється певна речовина, матеріал, що вже існує через визначену 
форму, і яка, втім, може при певних умовах приймати іншу форму. 
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У зв’язку з цим варто пригадати розрізнення, яке Арістотель вво-
дить між субстанціями природного походження та субстанціями 
штучним і випадковими. Перші складаються з субстанційної фор-
ми і першої матерії, другі ж з акцидентальної форми  і другої матерії. 
Зрозуміло, що для Арістотеля субстанціями у найбільш точному зна-
ченні є саме природні сущі, так як їхнє самостійне існування є причи-
ною появи їх у вигляді другої матерії у штучних сущих. Для того, щоб 
дерево могло слугувати матеріалом для статуї, воно саме спочатку 
повинно вирости, себто, саме у такий спосіб оформити матерію, на-
ділити означену матерію саме такими рисами. Тому й зрозуміло, що 
статуя не тоне, не тому що вона є статуєю, а тому що є з дерева. 

Література:
1) Arystoteles. Metafizyka / Arystoteles. – Lublin : Redakcja 

Wydawnictw KUL, 1996. – T.1 – 410 s. 
2) Krąpiec M.A. Struktura bytu. Charakterystyczne elementy 
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Соціальні мережі, свобода і моральна відповідальність

Михайло Богачов
Національний університет «Києво-Могилянська Академія» (Київ)

Наразі поняття «соціальна мережа» має чіткий побутовий зміст, 
визначений спільними рисами низки веб-сервісів, що з’явилися у 
середині двохтисячних років. Утім, уже на початку дев’яностих до-
слідники описали кілька рис людської поведінки у Інтернеті зага-
лом  –  ці риси виявилися визначальними для того, як функціонують 
соціальні мережі зокрема. Приміром, Альберт Борґман запровадив 
поняття гіперреальності, указуючи на те, що в просторі Інтернету 
люди можуть вільно пропонувати стилізовану версію себе  –  таку 
версію, яка підлаштована під певні потреби (Борґман 1992). 

На початку дев’яностих справді було доречно розглядати Інтер-
нет як анонімний простір, від’єднаний від прімордиальної реальності 
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«офлайну», і саме тоді постала традиція осмислювати Інтернет як 
простір «свободи» та певної безвідповідальності. Утім, з появою «Веб 
2.0», стандарту, який нарешті дозволив широкому загалу користува-
чів не споживати, а й виробляти контент, антропологічний контекст 
Інтернету докорінно змінився. З’явилися власне соціальні мережі, які 
можна функціонально визначити як такі веб-сервіси, які інтегрують 
«онлайн» та «офлайн» ідентичності користувачів (Флориді 2011). 
Соціальні мережі розмивають кордон між приватною та публічною 
сферою, адже мережі – спільний простір для більшості соціальних 
зв’язків певного користувача, а тому точне, адресне звернення зазвичай 
неможливе – налашування приватності недосконалі. Приватне стає 
частиною публічного –  але водночас спостерігаємо потужне вторгнен-
ня приватного у публічну сферу. Ця інвазія нівелює значення публічної 
сфери як комунікативного простору (Капуро 2011). 

Відтак, популярні спроби описати соціальні мережі як підвид 
мас-медіа є не зовсім вдалими. Ніклас Луман визначає мас-медіа як 
організації, що транслюють певні повідомлення за допомогою тех-
нічних засобів назовні. Утім, в соціальних мережах повідомлення 
надходять не від організації, а зароджується всередині спільноти, 
відображеній у соціальній мережі. Якщо соціальні мережі – не сус-
пільний інститут, а суспільна гіперреальність, є підстави розглянути 
одну із чільних тем філософії технологій – зв’язок влади і технологій. 

Мішель Фуко у своєму класичному творі осмислює владні техно-
логії Нового часу і завважує, що вони функціонують за принципом 
«паноптикума», де влада невидима і неконтрольована, а об’єкти 
владних технології підконтрольні і прозорі (Фуко 1998). Логіка со-
ціальних мереж видається наступним кроком у реалізації метафори 
тюрми   –  тюрми як простору нормалізації. Якщо влада у демокра-
тичному суспільстві ще є відносно прозорою і контрольованою, то 
влада у соціальних мережах цілком прихована і неконтрольована: 
технічні аспекти функціонування соціальних мереж – комерційна 
таємниця, а норми поведінки (зокрема, моральні) визначені недо-
статньо, адже публічні правила користування соціальними мере-
жами зазвичай суттєво неповні, а принципи модерації контенту 
(цензури) є геть непрозорими.2 Зокрема, долю користувачів у соці-
альних мережах можуть вирішувати анонімні співробітники компа-

2 The Verge у масштабному розсліді «The Secret Rules of the Internet» 
повідомляє, що станом на 2017 рік творці соціальних мереж не спромоглися 
кодифікувати принципи модерації (цензури). 
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нії (модератори), які не несуть юридичної відповідальності за свої 
рішення. Оскільки головним способом комунікативної дії у мере-
жах є висловлення, а воно засадниче обмежене цензурою, бачимо, 
що соціальні мережі вдало втілюють концепцію «наглядати і кара-
ти» М. Фуко. У гіперреальності соціальних мереж моральна відпо-
відальність суттєво обмежена, позаяк фактичні норми поведінки у 
цій гіперреальності не зафіксовані публічно, а влада стає ще більш 
непрозорою (непідзвітною). Відтак, до соціальних мереж можна за-
стосувати метафору «цифрового тоталітаризму» (Капуро 2011). 

Література:
1) Фуко, М., 1998, Наглядати і карати: народження в’язниці, Ки-

їв: Основи.
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Афоризм:  
жанр між філософією та красним письменством

Володимир Верлока, к. ф. н. (Київ)

   Дурні вчаться на власних помилках,
   а люди неглупі, попри всі свої помилки,
   не розумнішають.
   Г. Гегель, Афоризми єнського періоду. 

Сьогодні вітчизняна філософія активно шукає актуальні форми 
висловлювання думок та нові шляхи до умів читачів, причому не 
лише колег-філософів, а й значно ширшого загалу інтелектуальної 
аудиторії. В цьому контексті класичні жанри набувають нової ак-
туальності, дозволяючи поєднувати традиції з інноваціями, вічні 
істини з новими ідеями. 
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Жанр афоризму є чи не найбільш яскравим прикладом тако-
го поєднання. Не буде великим перебільшенням сказати, що це 
філософський жанр, що віддавна має широку популярність серед 
нефілософів. У певному сенсі він перебуває на перетині класич-
ної філософії, літератури та народної мудрості, адже часто прове-
сти межу між афоризмом та прислів’ям практично неможливо. На 
відміну від більш розлогих академічних текстів, афоризми закар-
бовуються безпосередньо в пам’яті та функціонують на рівні по-
всякденного спілкування.

Афоризми можуть мати досить різне походження. Ними, напри-
клад, можуть ставати цитати, що їх наводять у своїх творах більш 
пізні автори. Зокрема, саме в такий спосіб до нас дійшли фрагмен-
ти (аби не сказати «залишки», чи навіть «рештки») ранніх грець-
ких філософів, чиї твори в повному обсязі не збереглися. Можна 
вбачати в цьому випадковість чи руку Провидіння, але ми могли 
би взагалі не знати, хто такі Анаксагор, Геракліт чи Парменід, якби 
деякі з їхніх висловлювань не припали до душі  більш пізнім коле-
гам. На цьому прикладі видно, що афоризм, хоча й має у більшості 
випадків автора (втім, атрибуція висловлювання до того чи іншого 
автора нерідко буває сумнівною), із певного моменту живе своїм 
власним життям, потрапляючи в такі контексти, про які автор міг 
навіть не здогадуватися. 

З іншого боку історія письменства знає твори, що від початку 
замислені та написані автором у вигляді низки тез-висловлювань. 
Це вельми довга та багата традиція, що вкорінена ще в давньому 
світі, в творах Марка Аврелія та біблійних книгах Приповістей Со-
ломона та Ісуса сина Сірахова і йде через класичні твори Паскаля, 
Ларошфуко, Вовенарга та Бальтазара Грасіана аж до наших часів – 
до творів Єжи Леца та Еміля Чорана. Втім, далеко не всі висловлю-
вання таких знаних авторів, що їх донесла до нас ріка часу, справді 
перетворюються на афоризми. Справа в тім, що суспільна та куль-
турна пам’ять здійснює ніби вторинний, вже цілком незалежний 
від автора, відбір матеріалу. Почасти це залежить від того, якою мі-
рою авторові вдалося зачепити актуальні теми й так «запакувати» 
свою думку у коротке висловлювання, щоби воно стало ніби зруч-
ним контейнером чи інструментом у спілкуванні, яким можуть ко-
ристуватися всі охочі.  У якомусь сенсі афоризм можна порівняти з 
лінзою, що збирає докупи різні ідеї та контексти. 
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Дуже часто одним з факторів, яким афористичні висловлюван-
ня завдячують своєму успіхові, є іронія та гумор. Ширше можна 
сказати, що ми шукаємо в афоризмах нестандартний погляд на 
стандартні ситуації. Гумор і стає засобом такого дистанціювання, 
що дозволяє нам змінювати точку зору й таким чином позбуватися 
неефективних та застарілих інтелектуальних штампів. Саме скон-
центрованість думки у дуже невеликому тексті дає такий ефект ви-
буху, а, підсилений іронією, він має ще сильніший вплив, що часом 
здатний похитнути будь-який догматизм. Тому в афоризмі може 
бути закладений як творчий, так і руйнівний потенціал, чим в різні 
часи користувалися такі автори як, наприклад, Ніцше. Афористич-
но висловлена думка має всі ознаки незворотної дії – почувши її, 
ми вже не зможемо робити байдужий вигляд, удаючи, що взагалі 
нічого не чули. 

Парадоксально, але, хоча, на нашу думку, навчитись створюва-
ти афоризми неможливо, все ж для молодих філософів (так само 
як і для політиків чи суспільних діячів) було би дуже корисно при-
вчити себе висловлюватись у ситуації обмеженого часу, коли ти не 
маєш можливості давати розлогі пояснення.  На диво, сучасні мо-
делі спілкування, як-от пости та коментарі в соціальних мережах, 
можуть бути для цього хорошим майданчиком. Давно помічено, 
що довгі тексти в мережі мало хто читає. Аби новий, як правило, 
невідомий читач, продовжив читати твій текст, а не переключив-
ся на щось інше, його увагу необхідно захопити мало не миттєво, 
практично із першого речення. І класична, перевірена століттями 
техніка афоризму тут може дуже стати в нагоді. 
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Флейта сяо. Аспект сакрального в китайській традиційній 
музиці

Денис Гаджоса (Київ) 

Флейта сяо (簫xiāo), як окремо взятий культурно-релігійний 
феномен, її історичне та духовне місце у спадщині традиційної ки-
тайської культури, є новою темою для західної та української наук.

Вона перебуває на перетині кількох дисциплін: основним 
чином – релігієзнавства (історії релігій, філософії релігій, дже-
релознавства) та культурології (зокрема мистецтвознавства – му-
зикознавства). Тому потребує комплексного, міждисциплінарного 
(релігієзнавчо-культурологічного), компаративного підходу у її 
вивченні. Передусім це стосується реконструкції нотного письма 
сяо та реставрації її репертуару, аналізу та відновлення стародав-
нього музично-релігійного контексту загалом. Серед низки важ-
ливих питань можна зосередити увагу на проблемі сакрального.

У китайській культурі з найдавніших часів музична діяльність 
(音樂 yīnyuè) була практикою священною, нарівні з ритуалом  
(禮lǐ), нерозривно пов’язаною з релігійним культом. І на перших 
порах вона була невіддільною від нього, разом вони утворювали 
майже єдину сутність – «ритуал-музику» (禮樂lǐ-yuè). Таке відно-
шення найбільш виразно проглядається у конфуціанській традиції 
[論語LúnYǔ, 季氏Jì Shì : 2], яка намагалася наслідувати так званий 
«шлях давнини» (道古dào gǔ). Адже для стародавніх музика – це 
елемент «Космосу», вона перебуває у відповідності до принципів 
Неба та Землі, втілюючи їхню єдність. Так, у одній із найдавніших 
пам’яток китайської писемності – книзі «І Цзин», джерелі Захід-
ної Чжоу (西周Xī Zhōu, 1046 – 771 рр. до н.е), читаємо: «{Три-
грамми – авт.} «Грім» (雷léi) та «Земля» (地de) утворюють «Ю»  
(豫yù). {У відповідності до цього – авт.} правителі давнини ство-
рили музику (樂yuè)…» [易經Yì Jīng, 豫Yù : 1]. Музичне мистецтво 
у своїй основі спиралося на сталі світоглядні підмурки. Серед 
них можна виділити наступні: Ι. Трискладовість; ΙΙ. Природність  
(自zì); III. Етичність (德dé). Кожен із зазначених елементів взаємо-
залежав, взаємодоповнював та тісно переплітався один з одним.

Ι. Так, одночасно теорія і практика,  будучи втіленням свя-
щенного, базувалися на трьох складових/опертях: 1) «12 лю»  
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(十二律shí›èr lǜ) та «6 акордів» (六律liù lǜ); 2) «п’ять тонів»  
(五聲wǔ shēng), які складали пентаметру (китайську пентато-
ніку : 宫gōng, 商shāng, 角jué, 徵zhǐ та 羽yǔ); 3), «вісім звучань»  
(八音bā yīn) – вісім типів музичних інструментів (залежно від ма-
теріалу виготовлення) [風俗通義Fēngsú Tōngyì, 聲音ShēngYīn : 4].

ΙΙ. Вкрай важливим елементом традиційної музики та, мабуть, 
найбільш ємкісним є «природність». Вона виразно простежу-
ється у традиційній китайській музиці, втілюючись у репертуарі 
та засадах виконання багатьох інструментів, у тому числі флейти 
сяо. «Природна музика» - це така, що наслідує природу. Читає-
мо: «{Музика - авт.} була виконана людьми, і співзвучна (徵zhēng) 
Небу (天tiān)… тривала (行xíng, досл. текла, йшла)» відповідно 
до благочестя (禮lǐ) та праведності (義yì), була пройнята (建jiàn) 
Великою Чистотою (太清tài qīng). Досконала музика (至樂zhìyuè), 
{навіть – авт.} будучи справою людей – відповідала (підкорюва-
лась順shùn) принципам Небес (天理tiān lǐ), рухалась відповідно 
до п’яти чеснот (五德wǔ dé) і згідно з природністю (自zì)…» [莊
子Zhuāngzi, 外篇Wài Piān, 天運Tiānyùn : 3]. «Природність» мож-
на умовно поділити на три елементи: 1) спонтанність/мінливість,  
2) інь-ян відповідність / контрастність, 3) «безформність», а зго-
дом – «беззвучність».

III. Музика не мислилась завершеною без її морально-етичної 
складової (德dé). Так, у «Бесідах і судженнях» читаємо: «У лю-
дини без доброзичливості (不仁bù rén), що спільного з Ритуалом  
(禮lǐ, церемонією)? У людини без чеснот (不仁bù rén), що спільного 
з музикою (樂yuè)?» [論語LúnYǔ,八佾Bā Yì : 3]; а також: «Завдя-
ки поезії – розум пробуджується. Завдяки правилам пристойності  
(禮lǐ) – характер встановлюється. {А} завдяки музиці (樂yuè) – до-
сягається завершення (довершення, 成chéng)» [論語LúnYǔ, 泰伯
Tài Bó : 8]. Ритуал та музика вимагали постійної практики за будь-
яких умов, адже без сталого та належного дотримання вони будуть 
втрачені, а давня традиція – перервана і забута [論語LúnYǔ, 陽貨
Yáng Huò : 21]. У даному контексті існувала диференціація між 
«звуком» (音yīn) і «музикою» (樂yuè) [禮記Lǐjì, 樂記Yuè Jì : 42].

Кожне вищезгадане тут питання потребує спеціальної уваги, 
детальнішого аналізу і окремого висвітлення. Як висновок слід 
сказати, що китайська традиційна музика у своїх класичних заса-
дах ґрунтується на тисячолітніх усталених світоглядних підмур-
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ках щодо сакрального. І, дійшовши до нашого часу, зберегла їх у 
багатоманітних формах та проявах. Так, чи мова йде про виконан-
ня, чи про нотну систему, чи про відношення до музиціювання як 
до способу споглядання, чи про природоцентричний зміст класич-
них творів, чи, зрештою, про саму флейту сяо (яка втілила у собі 
традиційні принципи) – все це зберегло в собі давній дух, витрима-
ну естетику та етос старожитніх священних звичаїв.
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revolution-of-heaven 

The term dhyana in the system of yoga: deconstruction

Dmitry (Dmytro) Danilov
H. S. Skovoroda Institute of Philosophy of NAS of Ukraine (Kyiv) 

Dhyana (dhyāna), a category of yoga and a practical element of the 
teaching, is one of the basic elements of yoga philosophy (yogadarśana). 
Modern texts translate it as meditation. This term has ancient roots that 
go back to Ṛg Veda (ca. 1200 BC), a sacred text of Ancient India. Later 
dhyāna becomes a part of yoga in the Upaniṣads, and a cornerstone in 
the framework of Patañjali’s yoga. It is a fundamental term that other 
descriptions of yoga practices rest on. 

The purpose of the report is to uncover meanings attributed to this 
term at the time of Ṛg Veda, early Upaniṣads and Patañjali’s Yogasūtras, 
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to illustrate the relation between them and to determine transforma-
tion of dhyāna meaning. Despite the fact that dhyāna has been studied 
very precisely in Yogasūtras of Patañjali by many honorable scholars  
(S. Dasgupta, S. Vivekananda, S. Radhakrishnan), little attention has 
been paid to understand the roots of this term in previous texts. Some 
studies have been done to shed some light on the Sanskrit root dhī in 
Ṛg Veda (T. Elizarenkova, J. Gonda, L. Renu) [Elizarenkova 1995,  
p. 7]. However, there is a gap in understanding of the change of dhyā-
na’s conception in the three different textual periods from the hymns of 
the earliest texts over to Upaniṣads and down to the Sūtras of Patañjali. 
This speech is entitled to show different meanings of dhyāna in each of 
the mentioned textual periods. Its goal is to compare them and show the 
process it has undergone to become a major concept of philosophy of yo-
ga. This understanding will clear a common confusion of using generic 
translation of the term dhyāna.

The materials studied include translated fragments of the aforemen-
tioned texts that define the term dhyāna (T. Elizarenkova, A. Syrkin,  
R. Griffit).

Ṛg Veda (rV). The term dhyāna is not used in RV; however, 
this source does contain words of the same root, such as dhīḥ and its 
derivative dhītiḥ. 

Text analysis of RV shows the root dhī to be imbued with mythological 
images. Any specific descriptions of practices and pragmatic aspects 
are not given there. Man’s activity related to dhī is directed from the 
inside into the outside. It is addressed to superior, more sophisticated 
phenomena. This root is used for words that foster extension of vision, 
comprehension, and cognition of the universe.

The Upaniṣads. Later on, during the period of early Upaniṣads 
(800-300 BC), the use of the term acquires a different meaning. The 
Upaniṣads are the first source to introduce the term dhyāna. Here the first 
techniques are being modeled and metaphors describing the process are 
given. On the one hand, one needs to master their mind for the purpose 
of cognition (dhyāna), and on the other hand, cognition is the primary 
assistant in taking mind under control. The authors of the Upaniṣads 
single out consciousness structures and arrange them hierarchically. 
Dhyāna is bigger than chitta or manas, yet smaller than vijñāna. It is in 
the Upaniṣads that cognitive power of dhyāna becomes introspective 
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[Whicher 1998, p. 13], making ātman’s (self, selbst) tattva (suchness) an 
object of dhyāna’s cognitive function.

Patañjali’s Yogasūtras. In Yogasūtras of Patañjali, the philosophy 
of yoga attains its elegance, consistency and philosophic exactitude. 
Patañjali not just makes a harmonious compilation of knowledge 
taken from early heterogeneous texts, but it also provides a consistent 
introduction and explanation of every term.

The analysis of the term dhyāna in Yogasūtra was made on the basis of 
sūtras 2.11 and 3.2. Here dhyāna stands for the process of cognition that 
conduces subject’s ability to obtain any qualities of an object by means of 
embracing it with one’s mind, that is, by meditative immersion into this 
quality [Smirnov 1983, p. 208].

Patañjali gives an exact definition of the dhyāna category leaving no 
room for implied knowledge – inherent to the whole corpus of previously 
discussed texts. 

Conclusion. The meaning of the term dhyāna is non-homogeneous. 
Analysis of definitions history has shown that the term meaning was 
continuously changing, going from less specified and poetic in its first 
mentioning in RV to clear and unambiguous definition given in Patañjali’s 
Yogasūtras. At every stage, it implied different meanings. When using 
this term in modern science, it is essential that one specifies the exact 
meaning of the used term; otherwise it shall result in inaccuracies and 
misunderstandings.
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Досвідне знання як раціонально невисловлюване

Катерина Демерза 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

(Київ)

Проблеми й питання науки постають як прогалини в мережі 
тих знань, які вже є і які вважаються очевидними. Кожне окреме 
наукове відкриття вписується у вже наявні парадигми сприйняття 
і відношення до сущого. Все у світі є нам знайомим або таким, яке 
ми ще недостатньо знаємо. Проте ідея знання заздалегідь однорід-
на для вже пізнаного і ще не пізнаного. Ми знаходимо прогалини, 
заповнені донауковим пізнанням, і зрештою обґрунтовуємо його 
як логічно істинне. 

Тому для приросту наукового знання необхідним є раціональне 
мислення. Раціональне мислення – це мислення з підстав. Раціо-
нальне мислення оформлює й обґрунтовує вже певне існуюче знан-
ня логічним чином.

У праці німецького філософа Г. Мая [Mai 2016], який посила-
ється на М. Полані, йдеться про те, що на певному етапі поступу 
філософських вчень – при перевідкритті творів того ж Платона чи 
Аристотеля – було обрано логічний вектор, хоча направду векторів 
мислення є два. У шостій книзі «Держави» сам Платон каже про 
найвищий тип мислення – інтелектуальну інтуїцію, яка не має під-
став [Plato 1997, p. 1128–1132]. Мислення з підстав за Платоном –  
завжди недовершене, не-ідеальне, бо підстави беруться з емпірії, з 
одиничних речей, які є лише подобою ідеальних.

Тим не менш, з поступом наукового мислення і спробами фі-
лософії відповідати критеріям науковості шлях інтуїтивного, без-
посереднього мислення завжди вважався чимось недоречним. 
Будь-яка філософія, яка базувалася на чистому спогляданні, одразу 
ж отримувала звинувачення в соліпсизмі чи містицизмі.

Чи не є це питанням просто неправильних критеріїв до філосо-
фії? Можливо, філософування не можна зводити до раціонального 
мислення, адже проблеми наук і філософії різняться? Філософське 
мислення є раціонально невисловлюваним.

Полані у своїй роботі [Polanyi 1962, p. 4] наводить досить-таки 
елементарні приклади того знання, яке неможливо артикулювати 
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логічним чином. Це знання-вміння. Наприклад, уміння плавати 
чи їздити на велосипеді. Людина знає, як це робити, проте поясни-
ти, як вона утримує баланс чи не тоне, вона не може. Полані пише: 
якщо в процесі використання вміння ми намагаємося концентру-
ватися на кожній окремій його складовій, щоб згодом це логічно 
описати, – ми втрачаємо вміння, бо губиться фокус на цілому. Те, 
що написано логічно і послідовно, ніколи не буде тим, що є части-
ною досвіду кожного окремого індивіда, який практикує певну 
техніку.

В одній зі своїх лекцій Гайдеггер скаже, що якщо мати хоче на-
вчити дитину бути слухняною, вона навряд чи буде надавати їй 
для цього дефініцію слухняності [Heidegger 1984, s. 36]. Дефініція 
«вбиває» й обмежує мислення, забирає в нього його життєвість і 
своєчасність. Вона є завжди зовнішньою по відношенню до того, 
кому вона мала б слугувати дороговказом в набутті певного дос-
віду. Тому дитина може стати слухняною, лише коли на власному 
досвіді переживе усе те, що було описано, і те, що неможливо було 
виразити в дефініції.

Звичайно, мова є умовою нашого досвіду. Проте це не мова логіки 
і готових філософських конструктів. Гайдеггер пише про мислення, 
як таке, що неможливо логічно описати й визначити. Воно передує 
будь-якій філософії, створює нові прогалини в знанні, не послуго-
вуючись заданою сіткою людських знань про суще. Це не свавілля 
скепсису і сумніву до всього заздалегідь відомого. У ньому самозро-
зуміле стає незрозумілим, самоочевидне постає як неочевидне. Це 
такий досвід, який виникає в праці над собою, тому його й немож-
ливо чітко визначити, описати і навчити йому інших через книжки. 

Мислення не раціональне, воно більш ґрунтовне і засадни-
че. «Das Denken ist auf dem Abstieg in die Armut seines vorläufigen 
Wesens. Das Denken sammelt die Sprache in das einfache Sagen» (Мис-
лення сходить до бідності власної попередньої сутності. Мислення 
збирає мову в просте вимовлення/висловлення – пер. мій,  К. Д.) 
[Heidegger 1947, s. 55]. Воно просте, отже категоріально, логічно не 
висловлюване. Це досвідне вміння, уміння подиву, яке набувається 
в особистій праці, а не через пояснення ззовні. Отже, філософія не 
має тяжіти до науки, вона має вчити мислити, щоб згодом кожен 
міг відкривати ці прості підстави, на які зрештою і надбудовується 
раціональне обґрунтування.
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Сугестія тексту  
як механізм бібліотерапевтичного впливу

Іванна Дмитрук 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

(Київ)

З часів минулого століття бібліотерапія набула досить широкого 
поширення серед психотерапевтів світу. Її визначають як «вико-
ристання обраних матеріалів для читання в якості терапевтичного 
додатку в медицині і психіатрії; керівництво у вирішенні особистих 
проблем шляхом спрямованого читання» [McCulliss 2012, c. 25].

Терапевтичний вплив читання виявляється в тому, що ті чи ін-
ші сприйняття, пов’язані з ними почуття, потяги, бажання, думки, 
засвоєні за допомогою книги, заповнюють нестачу власних образів 
і уявлень, замінюють хворобливі думки і почуття або направляють 

http://www.information-philosophie.de/?a=1&t=8394&n=2&y=5&c=29
http://www.information-philosophie.de/?a=1&t=8394&n=2&y=5&c=29
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їх у нове русло, до нових цілей. Та цікавим є розкриття механізмів 
цього впливу, тому  вартим уваги є погляд на терапевтичний ефект 
книг як наслідок сугестії тексту. Про це пише зокрема  І. Черепано-
ва у своїй книзі «Дом колдуньи», посилаючись на ряд лінгвістів та 
психолінгвістів» [Черепанова 1999].

Поняття навіювання, або сугестії, більш застосовується щодо 
текстів прямого сугестивного призначення, а термін «вплив» як 
менш «спеціальний» може бути використаний в рамках аналізу 
художнього тексту [Бойчук 2014, c. 130]. Розглядаючи проблему 
сугестії в мистецтві, А. Б. Добрович стверджує, що «сугестивний 
вплив художнього твору – це в першу чергу вплив на нашу установ-
ку» [Черепанова 1999, c. 36].

Поряд зі впливом на психіку, тексти несуть також і перцептивне 
навантаження, через яке і відбувається сприймання. Н. І. Жинкін 
стверджує, що «з усіх сенсорних впливів найвідчутніших для люди-
ни, багатим і тонким є звук і його прийом слухом, а найбільш стійким 
і об’єктивним – світло і, відповідно, зір [Черепанова 1999, c. 28].

Такими тонкощами сприйняття людиною творів вербального 
мистецтва і текстової продукції загалом займається сугестивна 
лінгвістика. Цікавою є концепція ієрархізації рівнів сугестивної 
лінгвістики, на кожному з яких розкривається новий засіб впливу 
тексту.

1. Нижній в ієрархії з точки зору мовознавства і вищий – з точки 
зору латентного впливу рівень – фонологічний. Явище розкриття 
фонетичної сторони слова також дуже часто супроводжується емо-
ційним переживанням звуків, на яких зосереджено увагу. Якщо 
частка будь-яких звуків у тексті знаходиться в межах норми, то ці 
звуки не несуть спеціального смислового і експресивного наванта-
ження, їх символіка залишається прихованою. Помітне відхилен-
ня кількості звуків від норми різко підвищує їх інформативність, 
відповідна символіка ніби спалахує у свідомості (підсвідомості) 
читача, фарбуючи фонетичне значення всього тексту [Бойчук 2014, 
c. 130].

2. Просодичний рівень – звуко-ритмічний вплив. Він вважаєть-
ся основою будь-якої релігійно-магічної системи. 

Ритм проявляється в побудові сюжетної канви тексту, в його 
архітектоніці і, особливо, в системі засобів художньої виразності 
мови, за допомогою яких створюються образи художнього твору. 
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Ритміка твору не стільки осмислюється тим, хто сприймає текст, 
скільки сприймається на емоційному рівні. У розумінні тексту 
особливого значення набуває сама його ритмічна природа, яка по-
легшує сприйняття текстового матеріалу [Бойчук 2014, c. 132].

3. Лексико-стилістичний рівень. Цей рівень передбачає вимі-
рювання різних показників тексту. Наприклад, індексу передба-
чуваності (чи він нижчий, тим текст є привабливішим) чи індексу 
винятковості (в поезії буває до 50% «виняткових» слів, в художній 
прозі їх набагато менше).

4. Лексико-граматичний рівень – визначення співвідношення 
різних частин мови в текстах. 

5. Морфо-синтаксичний рівень [Черепанова 1999, c. 255].
Можливість застосування розглянутих вище параметрів аналі-

зу сугестивних текстів до літературного твору підкреслює деяку 
спорідненість між художнім текстом і сугестивним [Бойчук 2014, 
c. 129]. Таким чином, враховуючи форму і зміст, проблему людини і 
маючи в якості орієнтира певну бажану емоцію, можливо підібрати 
художні твори, що справляють спрямований сугестивний вплив. У 
будь-якому випадку, позиція, майстерно виражена в художньому 
слові, стає і важливим елементом поведінки, і частиною мови (у фі-
лософському сенсі цього поняття) [Черепанова 1999, c. 45].

Яскраво ілюструється сугестія тексту, зокрема художнього, в 
роботі сучасного київського літературознавця І. Галінської «Тай-
нопись Сэлинджера» [Галинская 1999]. Тут вона розкриває фі-
лософське підґрунтя твору Дж. Селінджера «9 оповідань», яке 
полягає в реалізації концепції давньоіндійської поетики. Згідно з 
останньою, літературний твір повинен  містити в собі один з трьох 
типів «дхвані», в останньому з яких власне і реалізується сугестія. 
Таких поетичних настроїв в індійській поетиці існує 9 і всі вони 
розташовані в певному порядку. Зміст кожного з оповідань Селі-
нджера реалізує кожен із цих настроїв. Фонетичні засоби, ритміка, 
натяки, асоціації, деталі, пов’язані з кольором, одягом, поведінкою 
– усе це викликає сугестивний ефект текстів, навіюючи читачеві 
певний настрій і ставлення до прочитаного. Індійська культура, а 
разом з нею і такі далекосхідні культури, як японська та китайська, 
повна символізму і має чималий арсенал сугестивних засобів, ос-
новою яких є філософія. Тому філософські тексти, а також тексти 
релігійні, володіють чималою сугестивною силою, перевіреною 
століттями існування народів, що їх створили [Галинская 1999]. 
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Запозичення їх основних концепцій, стилів, настроїв є досить вда-
лим кроком до того, щоби перетворити художній твір на шлях до 
підсвідомого. Важливим є правильне застосування цих засобів, яке 
б допомагало змінювати психіку людини в сторону вдосконалення 
і розвитку, як інтелектуального, так і психічного. 
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Первые техники языкового манипулирования:  
«азбука пропаганды»

Мария Загурская
Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова 

(Одесса)

«Не знаю ничего прекраснее, чем умение силою слова при-
ковывать к себе толпу слушателей, привлекать их расположение, 
направлять их волю куда хочешь и отвращать ее откуда хочешь» 
[Балязин 2012, с. 59]. Эти слова Цицерона транслируют силу языка 
в искусстве манипулирования. Язык, с помощью которого творит-
ся процесс контактирования людей – это инструмент манипуля-
ции. Манипулирование языковое или речевое – это разновидность 
манипулятивного воздействия, осуществляемого путём искусного 
использования определённых ресурсов языка с целью скрытого 
влияния на поведение и поступки человека [Копнина 2012, с. 24]. 
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Что касается массового манипулирования в мире в XXI в., то насе-
ление Земли, имеющее телевизор и/или Интернет, то есть имею-
щее источники информации, подвергается этим манипуляциям 
ежедневно. Напишем так: к сожалению, населением манипулируют 
те, кто, как хотелось бы, и как многим кажется, принуждён этим 
же населением «играть по правилам», – манипулируют политики, 
гражданские активисты и СМИ. Об искусстве манипулирования 
пишется ещё со времён Античности, начиная с Платона; среди фи-
лософов также у Аристотеля, Цицерона, Н. Макиавелли, Т. Гоббса, 
М. Монтеня, Б. Паскаля, Ф. Ларошфуко и т.д. [Юренков 2013]. Но 
первые систематизированные техники именно языкового манипу-
лирования в целях пропаганды были разработаны только в XX в. в 
США под названием «Азбука пропаганды» [Грачев]. Среди них:  

1) «Приклеивание или навешивание ярлыков» (name calling) –  
применение негативных «ярлыков» по отношению к человеку, 
группе, идее и т.д. с целью их опорочить в глазах «публики»;

2) «Сияющие обобщения» или «блистательная неопределен-
ность» (glittering generality) – применение «хорошего» названия» 
по отношению к человеку, группе, идее с целью «протаскивания» 
«нужных» решений и идей;

3) «Перенос» или «трансфер» (transfer) – применение прести-
жа популярного политика или идеи на пропагандируемое событие 
с целью формирования у «публики» положительных или отрица-
тельных реакций;

4) «Ссылка на авторитеты», «по рекомендации», «свиде-
тельства» или «свидетельствование» (testimonial) – применение 
цитат авторитетных или неавторитетных персон, в которых оцени-
ваются человек, группа, идея с целью формирования у «публики» 
положительных или отрицательных реакций;

5) «Свои ребята» или «игра в простонародность» (plain folks) –  
применение в целях веры «публики» в то, что за политика нужно 
голосовать или его идея хороша, так как он «из народа», «такой 
как мы»;

6) «Перетасовка» или «подтасовка карт» (card stacking) – приме-
нение в отборе и подтасовке фактов, подаче «фальшивок» или «фей-
ков» с целью опорочить человека, группу, идею в глазах «публики»;

7) «Общий вагон», «общая платформа» или «фургон с орке-
стром» (band wagon) – применение с целью внушения «публике», 
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что все члены «публики» имеют именно такое мнение о человеке, 
группе, идее[Грачев].

Интересно, что и в XXI в. эти языковые техники применяются, 
формируя у «публики» те позиции, которые необходимы. Только 
вопрос: кому необходимы – политикам или государству? И в фина-
ле хотим привести слова философа Ивана Иллича, которые тран-
слируют суть современного состояния языка в политике: «В наше 
время слова стали на рынке одним из самых главных товаров, оп-
ределяющих валовой национальный продукт. Именно деньги оп-
ределяют, что будет сказано, кто это скажет и тип людей, которым 
это будет сказано…» [Цит. по Кара-Мурза].
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Інтелектуальне просвітлення як вищий прояв любові. 
Виміри людської природи за Миколою Кузанським

Ксенія  Зборовська
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Київ) 

Кузанський починає свої Sermones так само, як Іоанн починає 
наймістичніше Євангеліє в Біблії, – зі слів: «In principio erat Verbum, 
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et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum» etc. Чи є Слово абсо-
лютно втіленим, висловленим в цьому Біблійному тексті? Чи все 
ж таки ми намагаємось вловити сенс трансцендентного між цих 
рядків? Ми можемо підбирати людські слова для означення шля-
ху пізнання (катафатичного шляху) нами Бога, та все ж ми маємо 
усвідомлювати, що без розуміння апофатики, це наближення буде 
надто схематичним, надто раціоналізованим. Це важливо не лише 
у вимірі теології та гносеології, – це неймовірно гостро ставить 
питання про природу людини, тобто виводить нас в обшир антро-
пологічних розвідок. Чи мусимо ми лишатись у сфері intellectus –  
у просторі слів, сформульованих у чіткі доведення й аксіоми, чи 
ми маємо вийти за межі ratio та intellectus у щось більше, дещо не-
вимовне, яке передбачає містичний досвід? Чи необхідно в цьому 
досвіді виходити за власні межі, чи ми лишаємось в осерді власної 
особистості – образу Божого? На ці питання досить цікаві відпо-
віді давав німецький теолог Микола Кузанський, який продовжує 
давню містичну теологічну традицію. За щирим переконанням та-
ких теологів, як Діонісій Ареопагіт, Мейстер Екхарт, Якоб Бьоме 
etc., хоч ми й можемо пізнавати Бога, однак пізнати Його ніколи не 
зможемо, оскільки глибинне пізнання Творця здійснюється не на 
розумово-розсудковому рівні, а на більш високому – духовному, 
або ж інтелігибельному. Саме тому німецьких теологів так захо-
пила ідея отця спекулятивної містики – Діонісія Ареопагіта – сто-
совно любові-еросу: такого прагнення людини до Богопізнання, 
яке охоплює все її єство. Саме через любов ми можемо отримати 
найбільш Божественне пізнання Бога, тобто: «Пізнаючи Його не-
віданням у єдності, що перевищує розум, коли він, відмовившись 
від усього існуючого і залишивши самого себе, поєднується з прес-
вітлими променями і звідти, з того світу, осяюється незвіданою бе-
зоднею премудрості» [Дионисий Ареопагит 1991, с. 21]. Микола 
Кузанський, за відомими загалу працями, здається, більше уваги 
приділяв все ж таки раціональному, інтелектуальному, точному та 
математичному осягненню цього світу і Бога. І тим не менш, таке 
враження може скластися лише на перший погляд. Розділяючи 
людську природу на три, вже класичних, рівні – чуттєвий, раціо-
нальний та інтелектуальний – Кузанець пише у своєму творі «De 
conjecturis», що за допомогою кожного з них ми є причетними до 
божественної природи, і більше того – спроможні до deiformitatem 
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(обожнення). Кожен із цих трьох рівнів має три складові – єдність, 
рівність і зв’язок (які також є в катафатичному сенсі приписувани-
ми і Божественній природі). Розписуючи специфіку кожної з цих 
складових у її співвіднесеності з людським і божественним буттям, 
німецький мислитель приділяє особливу увагу зв’язку, який він на-
зиває любов’ю (amore). Саме завдяки цій любові, прагненню до неї 
і до розуміння, інтелект може вдосконалювати власну природу та 
ставати більш божественним (divinior): «Inclinatur igitur intellectus 
ad intelligere et amare, ut perficiatur natura eius» [Nicolai de Cusa 2007, 
De Сonj. 177, 10]. Таким чином, якщо наш розсудок, ratio, є спря-
мованим на «вимірювання» речей розумоосяжних у цьому світі 
і таким чином людина може вміщувати в собі увесь всесвіт, буду-
чи мікрокосмом [Nicolai de Cusa 2007, De Conj. 144], то на вищих 
щаблях intellectus людина може доторкнутись до неосяжного – до 
Бога, «Який є нескінченний зв›язок (infinita conexio), (…) абсолют-
на нескінченна любов (absolutissimum infinitum amorem)» [Nicolai de 
Cusa 2007, De Сonj. 182, 3]. І тоді вже не осягнення Бога на інте-
лектуальному рівні відіграє роль, а те, наскільки людина може ви-
рватися поза цей рівень розуміння і вимірювання, оскільки: «Чим 
більше хто любить Бога, тим більше він через це причетний до бо-
жественності (divinitatem participat)» [Nicolai de Cusa 2007, De Сonj. 
182, 9]. Недарма говорячи про рівні осягнення Кузанець наводить 
приклад розуміння слів мови (адже Бог і є найвищий λόγος): одна 
людина може розрізняти лише звуки на слух – це чуттєвий рівень, 
інша людина вловлює ще й сенс (mentem), який міститься в цьому 
звуці – це осмислене сприйняття (rationabiliter), раціональне; ян-
гол або ж intelligentia може бачити сенс поміж слів – духовно або ж 
інтелектуально (intellectualiter) [Nicolai de Cusa 2007, De Сonj. 160, 
10]. Таке наближення до істини поза словами, потенційна можли-
вість стати intelligentia та досягнути рівня духовного бачення, або ж 
perfectius intuitione intellectuali, – це ті характеристики, за визначен-
ням Миколи Кузанського, які властиві людині як natura media. 
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Онтология Бергсона: жизнь по ту сторону символов

Анастасия Зиневич 
Институт философии имени Г. С. Сковороды НАН Украины 

(Киев)

Вопрос о не-тождественности обозначаемого сущего и име-
ни впервые был поставлен в диалоге Платона «Софист». Берг-
сон предлагает решение этого вопроса, различая два способа 
помыслить мир: символически и интуитивно, не-символически.

По Бергсону:
a) Символ (знак, слово) есть лишь перевод реальности на язык. 

Имея дело с символом, мы имеем дело с копией вместо оригинала. 
Символ «бытие» есть лишь указание на то огромное и невырази-
мое, что мы именуем бытием. Символ «человек» есть обобщение, 
предполагающее некоторый набор «общих» признаков, которые 
позволяют нам причислить некоторые существа к роду человече-
скому (и отличить их от рода «животные» или «растения»). Но он 
не способен передать то оригинальное, уникальное – что присуще 
каждому конкретному человеку. Когда мы выделяем такие наибо-
лее общие признаки как «теплое» и «холодное» (по Анаксагору) 
или «одушевленное» и «неодушевленное» и распределяем сущее 
между этими полярными категориями – кажется, тут трудно оши-
биться, и мы достигаем соответствия символа с оригиналом. Но и 
тут мы сводим некий феномен к выделенному признаку, который 
есть внешний признак, данный нам чувственно. И ничего не гово-
рящий нам о внутреннем содержании, или сути феномена.

b) Символическое мышление есть мышление «извне». Символ 
есть обозначение некоего внешнего признака. Этот признак либо 
служит обобщению феномена, путем сравнения с группой сходных 
феноменов, либо различению. То же и с человеческой личностью: 
«Символы …сообщают о ней только то, что есть у нее общего с 
другими» [Бергсон 1999, c. 1174], но не ее внутреннюю сущность.

c) Символическое или пространственное мышление способно 
описывать феномен только изолируя его из непрерывного жизнен-
ного потока, длящегося во времени. Оно мыслит феномен статич-
но – как он дан в сиюминутном «тут и теперь», вне контекста его 
прошлого и будущего.
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d) Для постижения внутренней сути феномена существует осо-
бое мышление, обходящееся без символов - интуитивное мышле-
ние, схватывающее феномен изнутри. Только такое мышление 
способно схватить феномен в процессе становления. За миром эм-
пирически данных разрозненных явлений интуитивное мышление 
открывает мир как жизненный поток. А за всеми манифестациями 
личности – человека в единстве прошлого-настоящего-будущего –  
интуитивно схватывая тот будущий образ, к которому человек 
устремлен в своем жизненном порыве.

e) Сказанное применимо не только к органическому миру, но и 
к миру культуры. Казалось бы, о таком феномене, как роман, напи-
санном на языке символов, – возможно мыслить символически. Но 
и здесь требуется симпатическое «слияние» с героем, дабы схва-
тить его целостный образ в единстве его проявлений. Сущность 
здесь понимается как исток всех проявлений, чувств и поступков.

Говоря про «онтологию», мы уже предполагаем некий «логос», 
способный помыслить бытие. Как видим, у Бергсона речь идет не о 
чувственном постижении, а именно о логосе, называемом им сверх-
чувственным и супраинтеллектуальным (отличном от рациональ-
ного cogito). Он вовсе не призывает вернуться в «дорефлексивное» 
состояние. Напротив, он продолжает Паскалеву традицию разли-
чения «геометрического разума» и «разума сердца». Потом эту 
традицию продолжат экзистенциальные, бергсониански ориенти-
рованные философы: Е. Минковский и Г. Марсель. Минковский –  
говоря о «поэтическом» и «пространственном» мышлении, ко-
торое, будучи гипертрофировано, перерастает в «болезненную ра-
циональность», подавляющую всякое переживание и способность 
изменяться. Марсель – говоря о вторичной рефлексии, восстанав-
ливающей целостность, распавшуюся в первичной, аналитической 
рефлексии. Но и у Сартра, гуссерлиански ориентированного эк-
зистенциалиста, мы найдем предшествующее рациональному «не-
тетическое cogito», непосредственно сознающее экзистенцию.

Артикулируя словами некоторый феномен жизни, пытаясь опи-
сать бытие, философу все время нужно иметь в виду, что символ 
(знак, слово) есть лишь перевод реальности на язык, некое указа-
ние, намек на невыразимое до конца внутреннее содержание фе-
номена. И все время заботиться о том, чтобы «сопоставлять идеи с 
реальностью» (Ш. Пеги) [цит. по Жильсон 1995, c. 96], о которой 
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идет речь. Это послужило поводом для Стружевского назвать ме-
тафизику Бергсона «несимволической» [см. Стружевський 2014]. 
Потому не язык есть «дом бытия», но само Бытие есть дом для 
говорящего – всегда находясь по ту сторону слов и символов, ибо 
оно есть Тайна [см. Marcel 1968]. И только полагая Бытие преж-
де языка, мы можем выработать некую культуру говорения о нем, 
культурный код, создающий такой контекст, в котором символы 
метафорически передают стоящее за ними содержание.
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Межі мови – межі світу? Лінгвістична філософія: від 
криги позитивізму до реального світу буденної мови

Олена Іваницька
Львівський національний університет імені Івана Франка 

(Львів)

Лінгвістична філософія або філософія буденної мови – напря-
мок аналітичної філософії, заснований представниками Британ-
ської школи (П. Стросон, Г. Райл, Дж. Остін та ін.) зокрема на 
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пізніх ідеях Л. Вітгенштайна. Загальна Форма Пропозиції «Справа 
полягає так-то й так-то» [Вітгенштайн 1995, 4.5], запропонована в 
якості схеми опису світу та стану речей, – Рубікон між лінгвістич-
ною філософією та логічним позитивізмом. Опис світу за допомо-
гою Логічної Форми, на думку представників філософії буденної 
мови, є порожньою схемою, що утримує знак стерильним, без кон-
тексту і простору – без значення. Логіка не існує поза світом, вона 
не утворює іншої реальності, тому повсякденна жива мова – єдине 
джерело досліджень. Адже причина філософської плутанини – ви-
несення спільного знаку за дужку, коли нічого не може бути спіль-
ним у мові – постійному процесі творення дійсності. Прояснити 
цю плутанину можна відмовившись від побудови ідеальної логічної 
картини світу і класичного розуміння смислу і значення та зосере-
дившись на специфіці вживання знаку, слова, пропозиції в контек-
сті. «Функції істинності – лише частина мовних ігор, адже вони не 
можуть визначити всіх пропозицій» [Вітгенштайн 1995, 134], – на-
голошує Л. Вітгенштайн. Його мета – зрозуміти логіку живої мови, 
яку ми використовуємо. Дійсність більше не може бути фіксована 
пропозиціями, які відповідали б на питання «так» чи «ні»; роз-
поділена на істинне та хибне значення. Основна функція мови, про 
яку згадує Августин Блаженний у «Сповіді», – пошук «знаків, які 
б могли виразити бажання». Дж. Остін теж відмовляється від твер-
дження як єдиної форми пропозиції. На його думку, значно раніше, 
з погляду еволюції мови, виникли перформативні висловлювання, 
які є творенням, дією, а не констатацією факту.

Мова, усвідомлена як вид діяльності, спонукає до пошуків ме-
ханізму розуміння. Таким чином, одним із наслідків лінгвістичної 
філософії є поворот від cogito Декарта (яке гарантує лише існу-
вання мислячого «я») до мислячого іншого. Г. Райл, який у своїх 
дослідженнях зблизив лінгвістичну філософію із біхевіоризмом, 
наголошував, що ментальні стани можуть аналізуватися через по-
ведінку та мову, де вони відображаються. Найголовнішим у такому 
аналізі є гнучкість нашої мови, «можливість руху, яка відноситься 
ще тісніше до самого руху, ніж картина до того, що вона відобра-
жає». [Райл 2000, 194] Блискучою є метафора Вітгенштайна: мовні 
ігри – нитки, що творять один візерунок; навіть ті, що не перетина-
ються між собою – скріплені одним полотном. Тому немає приват-
ної мови; мова – це дещо спільне для нас усіх, угода. Лінгвістична 
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філософія заперечує картинний та проекційний методи логічного 
позитивізму. Це заміна ідеальної «крижаної поверхні» логічного 
простору, де відсутнє тертя, шорсткою землею буденної мови, при-
датною до пересування. 

Лінгвістична філософія прагне не впорядкувати мову, а, навпа-
ки, позбутися штучних надбудов. Завдання філософії – боротися 
проти зачарованості інтелекту властивостями мови. Орієнтиром у 
цій боротьби лишається твердження «Логіко-філософського трак-
тату»: «Світ – це не середовище речей, а середовище фактів» [Віт-
генштайн 1995, 1.1]. Творення яких –безперервне. Будь-які спроби 
виміряти Світ і зафіксувати його призводять до хибних результатів. 
Тотожність як одна з найважливіших тем «Логіко-філософського 
трактату» абсолютно нівелюється. Замість неї повинне існувати 
дещо спільне для всіх учасників мовної гри (ще до їхньої взаємодії) –  
форма життя. Важливим у мові є тотожність нашого сприйнят-
тя, а не знаку. Подібне пише Августин про дітей, які ще не почали 
говорити: образ дії та мета вихідної уваги – вони не можуть бути 
поясненні, але вони спільні для форми життя людини, упізнаванні 
кожному. Отже, підсумок лінгвістичної філософії: Знак невідділь-
ний від ситуації. Знак без інтерпретації та конкретної ситуації, 
тобто його аналізу в перспективі різних мовних ігор, – не несе в 
собі ані значення, ані змісту. Від слів ми можемо навчитися лише 
словам, але від знаку в ситуації ми вчимося речам. Мовна реаль-
ність і об’єктивна дійсність зливаються в одне ціле. Це, можливо, 
одне з найбільших досягнень лінгвістичної філософії, яке «повин-
не показати людині вихід із мухоловки» [Вітгенштайн 2015, 145]. 
Лінгвістична філософія – це не теорія, а постійна практика. Вона 
відкидає традицію ідеалізму, традицію номіналізму і проголошує 
дещо абсолютно нове: ми не знаємо речі, коли в них ще немає імен, 
немає світу речей поза мовою – слова і речі не розподілені, немає 
того, що є первинним.
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Теорія значення Віко та її релевантність на прикладі 
семантичного голізму Дейвідсона

Іван Іващенко, к.ф.н.
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Галле-Віттенберзь-

кий університет імені Мартина Лютера) (Гале, Німеччина)

У статті «Теорії значення та опановувані мови» американський 
філософ Доналд Дейвідсон (1917–2003) сформулював необхідну 
умову, якій має відповідати теорія опановуваної (learnable) мо-
ви: така теорія має бути в змозі запропонувати «конструктивний 
підхід до значення (meaning) речень у мові» [Davidson 1991, с. 3].  
В основі запропонованого Дейвідсоном підходу перебуває понят-
тя семантичного примітиву. Семантичний примітив становить 
найпростішу граматичну або синтаксичну одиницю будь-якої 
природної мови. Приміром, семантичними примітивами можуть 
бути кома, лапки, підмет, присудок, займенник тощо. У згоді з Дей-
відсоном семантичний примітив витворює значення речення лише 
в тому випадку, коли постає в цьому реченні як конституент, бо ли-
ше так він може дати значення всьому реченню. З чого необхідно 
випливає скінченна кількість семантичних примітивів у природ-
ній мові, інакше-бо жодна природна не підлягала б опануванню3. 
Маючи скінченну кількість семантичних примітивів, ми можемо 
надати значення нескінченній кількості речень у будь-якій при-

3 «Let us call an expression a semantical primitive provided the rules which give 
the meaning for the sentences in which it does not appear do not suffice to determine 
the meaning of the sentences in which it does appear. Then we may state the condition 
under discussion by saying: a learnable language has a finite number of semantical 
primitives» [Davidson 1991, c. 9].
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родній мові4. Іншими словами, ми зможемо опанувати мову (рідну 
або іноземну) лише в тому разі, коли кількість правил, від дотри-
мання яких безпосередньо залежить значення наших речень, є 
скінченною.

Отже, опанування правил, які дозволяють казати про осмисле-
ність речення «Я бачу дерево» та про безглуздість речення «Ми 
бачу дерево»5, має зважати на засадничу властивість людського 
існування – смертність мовчині або мовця. Утім, очевидно, що опа-
нування правила (а) для осмисленості речення «Я бачу дерево» 
неможливе без опанування правила (б) для осмисленості речення 
«Ми бачимо дерево», а також опанування правила (в), що увираз-
нює неможливість заміни особових займенників у реченнях такого 
ґатунку без втрати їхнього значення. Ці правила (як до мови) мож-
на доповнити часом, способом тощо, але незмінним залишиться 
факт взаємозалежності семантичних примітивів у рамцях того, що 
можна назвати граматикою мови Х. Саме тому позицію Дейвідсона 
можна схарактеризувати як семантичний голізм. 

Я спробую довести, що висловлену Дейвідсоном вимогу щодо 
вирішальності теорії значення для пояснення опановуваності при-
родної мови принаймні частково задовольнив неаполітанський фі-
лософ Джованні Баттиста Віко (1768/70–1744) в останній редакції 
своєї книги «Принципи Нової науки про спільну природу націй» 
(1744). На мою думку, використовуючи оптику Дейвідсонового се-
мантичного голізму, у філософії Віко можна побачити щось значно 
більше за філософію історії, що досі є чи не панівним підходом до 
тлумачення його творчості6. Уже в «Ідеї твору» (Idea dell’Opera), 

4 «mastering a finite vocabulary and a finitely stated set of rules, we are prepared 
to produce and to understand any of a potential infinitude of sentences» [Davidson 
1991a, c. 17].

5 Ці приклади яскраво унаочнюють Дейвідсонове поняття семантичного 
примітиву, адже правила для речення, у якому займенник «я» присутній, не до-
статні для визначення значення речення, у якому він відсутній, тобто ми не може-
мо поміняти місцями займенники першої особи множини та однини й водночас 
претендувати на осмисленість наших висловлювань, отже, на їхнє значення.

6 Увагу до філософії Віко відновив на початку двадцятого століття італійський 
неоідеаліст Бенедетто Кроче, який намагався адаптувати Геґелеву філософію в 
Італії та крізь її призму, зокрема, прочитати історію італійської філософії. Кро-
че визначає Вікову філософію як «філософію духу» (filosofia dello spirito) [Croce 
1922, с. 47], а структуру арґументації «Нової науки» порівнює з Геґелевою трі-
адою (теза/антитеза/синтеза), якою той послуговувався у «Феноменології ду-
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яка становить стислий виклад арґументації всієї книги, Віко згадує 
«ментальний словник, що має надати властиві значення всім різ-
ним артикульованим мовам» (il vocabolario mentale, da dar le propie 
significazioni a tutte le lingue articolate diverse) (SN, 35) [Vico 1744,  
c. 30]7. Ужиток Віко інфінітивної конструкції з прийменником 
«da»8, яка в італійській мові в іменниковій сполуці позначає мо-
дальність (має, повинен тощо), свідчить про чільне місце, яке тео-
рія значення посідає в проекті «нової науки».

Своїй теорії значення Віко присвячує другу книгу «Нової 
науки», що має назву «Про поетичну мудрість» (Della sapienza 
poetica). В уривку 445–455 він стисло формулює свою теорію зна-
чення та увиразнює поступування арґументу ментального словни-
ка: «Ідея ментального словника, що має надати значення всім різним 
артикульованим мовам, редукуючи їх усі до певних єдностей ідей 
згідно з їхньою суттю, які, зазнавши в різних народів  різних мо-
дифікацій, дістали від цих народів різні слова/позначення» (Idea 
d’un dizionario mentale da dare le significazioni a tutte le lingue articolate 
diverse, riducendole tutte a certe unità d’idee in sostanza, che, con varie 
modificazioni guardate da’ popoli, hanno da quelli avuto vari diversi 
vocaboli) (SN, 445) [Vico 1744, c. 178–179]. Як і Дейвідсон, Віко дово-
дить, що опанування мови відбувається на основі засвоєння скін-
ченних граматичних структур, які пояснюють утворення значення 
в будь-якій артикульованій мові. На думку Віко, послідовність опа-
нування мови така: вигуки–іменники–займенники–дієслова. Зна-
чення речення в мові Х (а Віко претендує на універсальну теорію 
значення) можливе лише на основі взаємозалежності правил. 
Віко називає таку взаємозалежність «неподільністю елементів 
усіх речей, з яких речі складаються та в яких вони розчиняють-
ся» (gli elementi delle cose tutte sono indivisibili, de’ quali esse cose si 

ху» [Ibid., с. 323].Але якщо Крочеву позицію ще можна виправдати намаганням 
вивільнити філософію Віко з лабетів панівного на той час в Італії католицького 
читання творів неаполітанця, то позиція сучасного німецько-італійського пост-
геґельянця Вітторіо Гесле, який приписує Віко «систему об’єктивного ідеаліз-
му» [Hösle 1990, c. XXXІV], щонайменше викликає подив.

7 Я цитую твір Віко згідно з паґінацією, що її запровадив Фаусто Ніколіні, 
який упорядкував і пронумерував абзаци твору, посилання ж на сторінку 
оригіналу наводиться в квадратових дужках.

8 da dare, а не просто дієслово (на)дати в третій особі однини, адже в такому 
разі Віко написав би il vocabolario mentale che dà...
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compongono e ne’ quali vanno a risolversi) (SN, 454) [Vico 1744, c. 189]. 
Речення розчиняються (vanno a risolversi) в елементах мови (вигу-
ки, іменники, займенники, дієслова тощо), з яких вони складають-
ся, позаяк ці елементи є неподільними (indivisibili) й самі по собі 
значення не мають. Отже, у згоді з Віко значення слова або речення 
можливе лише на підставі цілого мови. У такий спосіб смертні, що 
мають обмежений час на опанування мови, потенційно здатні ро-
зуміти й формулювати нескінченну кількість речень.

Література:
1) Croce, Benedetto (1922). La filosofia di Giambattista Vico. Seconda 

edizione riveduta. Bari: Laterza.
2) Davidson, Donald (1991). Theories of Meaning and Learnable 

Languages. In: Davidson, Donald. Inquiries into Truth and Interpretation. 
Clarendon Press. Oxford, 3–15.

3) Davidson, Donald (1991a). Truth and Meaning. In: Davidson, 
Donald. Inquiries into Truth and Interpretation. Clarendon Press. 
Oxford, 17–36.

4) Hösle, Vittorio (1990). Einleitung. Vico und die Idee der 
Kulturwissenschaft. Genese, Themen und Wirkungsgeschichte der «Scienza 
nuova». In: Giovanni Battista Vico. Prinzipien einer neuen Wissenschaft 
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Дао як Слово (не)висловлюване

Сергій Капранов, к.ф.н.
Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАНУ, Відділ Дале-

кого Сходу (Київ)

Тема слова і невисловлюваного є наскрізною для «Дао де цзі-
ну»: як відомо, ця книга починається з фрази «Дао, яке може бути 
виражене словами, не є постійним Дао» [Лао-цзи 1998, с. 118]9, а 

9 Слово «Дао» ми, щоби уникнути непорозуміння, всюди пишемо з великої 
літери.
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наприкінці її читаємо: «Той, хто знає, не доводить. Той, хто дово-
дить, не знає» [Лао-цзи 1998, с. 133]. Приблизно посередині (56-й 
чжан) міститься ще одне славнозвісне твердження: «Той, хто знає, 
не мовить. Той, хто мовить, не знає» [Лао-цзи 1998, с. 129]. Його 
парадоксальність помітив ще поет Бо Цзюй-і (772–846), який у 
своєму вірші «Читаючи Лао-цзи» дивувався – як же сам Лао-цзи, в 
такому разі, написав книгу у п’ять тисяч знаків [Танське небо 2003, 
с. 35]. Щоби відповісти на це питання, на наш погляд, слід зверну-
тися до значення самого слова «Дао» (道). Зазвичай його перекла-
дають як «шлях», але воно має й інші значення, у т. ч. «говорити». 
Саме це дає можливість перекласти першу фразу трактату (道可
道,非常道) вказаним вище чином: перший і останній ієрогліфи  
«道» тут просто транскрибовано («Дао»), а другий перекладено 
як «говорити», «виражати словами».10 Така інтерпретація до-
сить поширена11, проте зустрічається й інша, коли всі три ієрогліфи  
«道» витлумачено як «шлях».12 Це видається більш виправданим 
з огляду на те, що в наступній фразі – «名可名，非常名» – всі три іє-
рогліфи «名» (мін) витлумачено однаково – «ім’я», «іменувати», а 
отже, аналогічно слід вчиняти і з попередньою фразою в силу при-
таманного давньокитайським текстам паралелізму [Спирин 2006, 
с. 19–20]. Проте лишається ще одна можливість – витлумачити всі 
ієрогліфи «道» в першій фразі як «слово». Таке напозір незвичне 
тлумачення підтверджує традиція в китайському християнстві, 
започаткована ще в VI ст., – перекладати цим ієрогліфом термін 
«Логос» (варто згадати, що до числа найдавніших християнських 
текстів у Китаї належить і коментар до «Дао де цзіну») [Крюков, 
Малявин, Софронов 1984, с. 183]. Можливість такої інтерпрета-
ції підтверджують і деякі місця тексту. Так, у 35-му чжані сказа-
но: «коли Дао виходить з вуст» (道之出口); у 41-му чжані є вираз 
«слухати/чути Дао» (聞道). Таким чином, першу фразу можна пе-
рекласти і як «шлях, який може бути шляхом, не є постійним шля-
хом», і як «слово, яке можна висловити, не є постійним словом». 
На наш погляд, обидва варіанти є комплементарними. Зв’язок між 
концептами «шлях/дорога» і «слово» розкриває Т. Возняк, роз-

10 Ми користувалися текстом оригіналу «Дао де цзіну» на сайті Chinese Text 
Project: http://ctext.org/dao-de-jing [10].

11 Пор. Лаоцзы 1999, с. 148; Лукьянов 2000, с. 179.
12 Наприклад,  у Н. Конрада [Конрад 1995, с. 435].

http://ctext.org/dao-de-jing
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виваючи ідеї М. Гайдеґґера [Возняк 2011, с. 96–97; Хайдеггер 1993, 
с. XVIII, 239–240]. Відтак відкривається можливість нового про-
читання «Дао де цзіну» як трактату про Слово і Невимовне. Дао 
тут позначає сакральне, одвічне Слово, на противагу профанному 
слову – янь (言), від зловживання котрим Лао-цзи неодноразово 
застерігає: «Хто багато говорить, часто зазнає невдачі» (多言數
窮, 5-й чжан); «Треба менше говорити, прагнути природності»  
(希言自然, 23-й чжан) тощо. Саме це профанне слово й протиставле-
не знанню в 56-му чжані. Своє вчення Лао-цзи називає «вченням без 
слів» – бу янь чжі цзяо (不言之教, 2-й, 43-й чжани). У центрі філософії 
Лао-цзи – Невимовне. Слово тут вказує на Невимовне, окреслює його 
межу. Слово – обрій Невимовного. У свою чергу Невимовне вагітне 
Словом. Дао сполучає предковічне Мовчання та профанічну багато-
слівну омовленість світу, бо є Словом і невисловлюваним водночас. 

Література:
1) Возняк Т. Τα μετα τα φυσικα Карпат: Збірка епіфаній. – Л.: Ї, 

2011. – 200 с.
2) Конрад Н. И. Синология. – М.: Ладомир, 1995. – 621 с.
3) Крюков М. В., Малявин В.В., Софронов М.В. Китайский эт-

нос в средние века (VII – XIII вв.) / М. В. Крюков, В. В. Малявин, М. 
В. Софронов. – М.: Наука, 1984. – 335 c.

4) Лао-цзи. Даодецзін / Пер. з кит. Ян Хін-шуна та Ж. Ліньова // 
Всесвіт. – 1998. – №10. – С. 118–133.

5) Лаоцзы: Обрести себя в Дао / Сост., авт. предисл., перевод, 
коммент. И. И. Семененко. – М.: Республика, 1999. – 445 с.

6) Лукьянов А. Е. Лао-цзы и Конфуций: Философия Дао / Ана-
толий Евгеньевич Лукьянов. – М.: Восточная литература, 2000. – 
384 с.

7) Спирин В. С. Построение древнекитайских текстов / Влади-
мир Семенович Спирин. – М.: Наука, 1976. – 231 с.

8) Танське небо: Китайська поезія доби Тан / Пер. з кит., пе-
редм., комент. Я. Шекери. – К.: Задруга, 2003. – 64 с.

9) Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет / Пер. с 
нем. составл., вступ. статья, примеч. А. В. Михайлова. – М.: Гнозис, 
1993. – 464 с.

10) 道德經 : Dao De Jing [Електронний ресурс] // Chinese Text 
Project. – Режим доступу: http://ctext.org/dao-de-jing (дата звернен-
ня: 4.03.2017). – Назва з екрана.

http://ctext.org/dao-de-jing


52

The Idea of Silence in ludwig Wittgenstein’s Philosophy

Michał Kasiarz
Maria Curie-Sklodowska University (Lublin, Poland)

Wittgenstein’s Tractatus Logico-Philosophicus ends with a quote [7] 
«Whereof one cannot speak, thereof one must be silent.» The speech 
will concern the idea of silence in his writings. Values cannot be spoken 
but shown like everything else what is connected to religion and sense 
of life.

The world consists of facts. That was explicitly said in the first 
statement: [1] The world is all that is the case: [1.1] The world is the 
totality of facts, not of things. These statemens express ontology. But the 
effable exceeds the ontology. If so, what is it then?

Three interpretations of the seventh statement could be distinguished: 
(1) logic, (2) as closure of philosophy, (3) metaethical. 

When it comes to the first one, it is very close to neopositivistic 
attitude. Philosophical statements are senseless and they stand in 
contradiciton to the statements of science.

The Tractatus ending statement could be seen as the closure of 
philosophy as well. In other words, it shows the way to the proper 
method of philosophy that provides knowledge about the world (that 
consists of meaningful statements). To do that, the knowledge ought to 
describe facts. Wittgenstein analyzes a few starting points of philosophy 
considered in that manner: logic, math, ethics, aesthetics, Great 
Questions of Philosophy. 

Finally, the seventh statement could be considered as metaethical 
thesis. Knowledge itself provides logical information about the world 
and as that is included in wisdom. Beyond that, wisdom gives way to 
achieve values through practical application of knowledge.
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Два підходи до модифікації відношення об’єкт – 
властивість у теорії інтенційних об’єктів

Анастасія Коваленко
Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України (Київ)

Проблема логічного значення повідомлень пропозиційних 
установок потребує такого підходу, який би дозволяв аналізувати 
висловлювання про інтенційні феномени і включав ті об’єкти, на 
які ці акти спрямовані. Логіко-семантичний аналіз цих висловлю-
вань вимагає таку область інтерпретації, що містить всі інтенційні 
об’єкти, незалежно від способу їх існування.

А. Майнонґ розрізняв для інтенційних об’єктів: буття, що ха-
рактеризується способом існування, та так-буття, що характери-
зується наявністю. Він підкреслював незалежність першого від 
другого. Деякі об’єкти не мають ні існування, ні наявності – це не-
можливі об’єкти, як круглий квадрат. Навіть такі об’єкти є припу-
стимими згідно з принципом необмеженого вільного припущення: 
«Будь-яка думка чи відповідний вислів може бути припущений» 
[Jacquette 1996, с. 9].

Це веде до ствердження парадоксальних об’єктів: наприклад,  
припустимим є об’єкт, який відповідає сукупності якостей кру-
глий, квадратний, існуючий – що є суперечним.

Інший парадокс стосується об’єкту, що втілює одну-єдину 
властивість А: крім неї він мусить мати ще й властивість «мати од-
ну-єдину властивість», відтак, цей об’єкт має дві властивості.

Схожим є парадокс У. Рапапорта: самоспіввідносні об’єкти – це 
ті, що втілюють ті самі властивості, які містять, всі інші – несамо-
співвідносні. Несамоспіввідносний об’єкт є суперечним: він втілює 
самопіввідносність тільки, якщо не втілює її [Jacquette 1996, с. 12].

Для подолання цих парадоксів уточнюють спосіб відношення 
об’єкта та властивостей. А. Майнонґ запропонував розрізняти два 
типи властивостей – формувальні та неформувальні: перші фор-
мують сам об’єкт та складають його так-буття; другі є зовнішніми 
щодо об’єкту і характеризують його буття. Кожна властивість є або 
формувальною, або неформувальною. Принцип вільного припу-
щення уточнюється: кожен об’єкт має обов’язково містити форму-
вальні властивості. 
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Таким чином, формується відмінна від звичайної система пре-
дикації. Екстенсіоналами предикатів, що виражають формувальні 
властивості, є просто множини об’єктів. Предикати неформуваль-
них властивостей мають екстенсіонали, що складаються з множи-
ни множин. Строге розмежування цих двох видів властивостей 
означає, що множини множин не є множинами, а є окремими вида-
ми сукупностей. 

Цей підхід дозволяє вирішити парадокс з об’єктом, що має тільки 
одну властивість А: ця властивість розглядається як формувальна, 
а властивість «мати одну єдину властивість А»– неформувальна. 
Схожим чином уникається парадокс Рапапорта: властивість «бу-
ти самоспіввідносним» є неформувальною властивістю і не може 
складати об’єкт.

Найскладнішою для розглянутого підходу є проблема «існу-
ючого круглого квадрату». Деякі дослідники припускають мож-
ливість «розбавленного» формувального дублікату властивості 
існування. Однак, цей підхід не вирішує цю проблему, адже її мож-
на переформулювати у проблему «існуючого нерозбавлено круг-
лого квадрату».

Інший підхід полягає у розрізненні двох способів зв’язку між 
об’єктом та властивістю:  один вид (коли об’єкт є носієм власти-
вості) – це втілення, а другий (коли  об’єкт містить властивість у 
собі) – це кодування. Об’єкти, що кодують властивості є «абстрак-
тними», на противагу «звичайним» об’єктам, що тільки втілюють 
властивості. Абстрактні об’єкти також можуть втілювати власти-
вості. «Жоден об’єкт не має втілювати ті властивості, які кодує» 
[Zalta 1988, с. 17]. Для кожного стану властивостей є абстрактний 
об’єкт, що кодує їх. У кожної властивості є два способи предикації, 
кожному з яких відповідає есктенсіонал: екстенсіонал втілення та 
екстенсіонал кодування.

Це дозволяє вирішити парадокс існуючого круглого квадрату: 
такий об’єкт кодує ці властивості. Так само уникається парадокс 
об’єкта, що має  виключно  одну  властивість А: цю єдину властивість 
він кодує, а властивість «мати одну єдину властивість» – втілює. 

Проблеми виникають з парадоксом Рапапорта. Для його подо-
лання можна застосувати обмеження, що жоден об’єкт не може вті-
лювати ті властивості, які кодує, відповідно, самоспіввідносними 
об’єкти бути не можуть. Проте, це обмеження не може стосуватися 
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заперечення. Тим паче, обмеження дозволяє визначити несамо-
співвідносні об’єкти, і переформулювати парадокс щодо не-неса-
моспіввідносності несамоспіввідносного об’єкту.

Редукція одного з цих двох підходів до іншого є практично не-
можливою через різницю в їх моделях. Проте, кожному об’єкту 
одного підходу можна спробувати співставити об’єкт або декілька 
об’єктів іншого підходу, що тим чи іншим чином мають ті самі вла-
стивості.
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Трансцендентальне схоплення реальності:  
невербальне та поняттєве  

у Дхармачакра-праватана сутрі

Володимир Ковчак
Львівський національний університет імені Івана Франка (Львів)

Дхармачакра-праватана сутра, перша записана усна проповідь 
Будди, вміщує згорнутий виклад вчення буддизму. Вона була ви-
голошена у символічному місці поразки мудреців, де «високе іс-
нує поруч з ницим, безсмертне поруч зі смертним» [Якуц 2013, с. 
154; Ринчендуб 1999, с. 136]. Будда виголошує цю проповідь у ста-
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ні найвищої мудрості – милосердя – що здобуває за крок до того, 
чого і прагне аскет, – входу у параніббану, яка виявляється (Будда 
помічає це!) насправді пасткою смерті, підступного бога Мари; па-
сткою, у яку приречений потрапляти кожен мудрець-аскет. За ло-
гікою смерті, Сідхартха має докінечно упевнити себе як святого, 
а отже, відчужитися від реальності, від життя, щоб не принести у 
світ смертних людей логіку перемоги над смертю. Будда помічає, 
що справжня перемога над смертю не у персональному виході у 
безсмертя, а у жертві свого безсмертя смертним – тільки так можна 
виповнити безсмертя і перемогти смерть насправді. Мудрість Буд-
ди не зупиняється лише на виявленні пастки – він сам не потрапляє 
у неї і розуміє, що має попередити про загрозу інших мудреців-ас-
кетів, щоб нарешті перервати ланцюг їх падіння.

Виявлення пастки приводить Будду до інтелектуального схо-
плення буття (= екстенсіоналу). Мислення Будди стає онтичним 
(= екстенсійним), тобто таким, що укорінено у справжньому бут-
ті: його розуміння є справжнім, онтологічним [Якуц 2013, с. 154]. 
Це відсилає до контексту європейської філософії:, а саме: до коґіто 
у метафізиці Р. Декарта чи трансцендентальної аперцепції у мета-
фізиці І. Канта. Іншими словами, проповідь Будди є ілюстрацією 
віднайдення трансцендентального екстенсіоналу та іманентного 
інтенсіоналу (за Р. Якуцем, невимовного та поняттєвого відповід-
но), а сам процес віднаходження є схоплення їх воєдино. 

Досягнувши схоплення, Будда досягає милосердя і починає 
проповідувати. Будда говорить про уникання двох крайнощів – 
крайності тілесного (само)задоволення та крайності тілесного 
(само)виснаження: тотожність надміру аскези і надміру гедонізму, 
що закриває (одне й інше – це виснажлива робота себе над собою) 
людину від світу. Проповідь Будди для сучасного інтелектуала мо-
же здатися навіть тривіальною, але це саме той випадок, коли за 
ілюзією немає інших ілюзій – дхарма пуста, і це істина усіх дхарм: 
«все вже сказано, нічого у сфері мислення, філософії, дхарми но-
вого немає» [Якуц 2013, с. 154-155]. Це той випадок, коли одне і те 
ж твердження, виголошене з позицій альтруїстичного милосердя й 
егоїстичного розуму, – не одне і те ж насправді.

Уникнення пастки смерті через пожертву свого (уже майже до-
сягнутого) безсмертя є фактором переходу екстенсіонала в інтен-
сіонал. Не втратити смисл тут неможливо. Але: загроза втратити 
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смисл є такою, що наповнює смислом, а відмова від цієї загрози 
означає натомість повну втрату смислу. Милосердя є інтенсійним 
рухом: стати під загрозу втрати смислу, прийняти її на себе. Через 
це милосердя і отримує смисл: словами Будди милосердя спалахує 
чистим онтологічним вогнем посеред темряви смерті.

У Дхармачакра-праватана сутрі показана фундаментальна стра-
тегія конструювання онтологічного мислячого суб’єкта – логіка 
милосердя (суб’єкт заперечує, скасовує розгортання свого еґо, через 
що мислення набуває онтологічного статусу) на відміну від логіки 
смерті (суб’єкт, розгортаючи власні інтелектуальні розумові кате-
горії, насправді розгортає своє еґо, а відтак розгортає свою смерть).

Є незначний і непомітний момент, який використовує смерть: 
розум (як логіка життя) живого, ще не здійсненого святого, у своє-
му контекстуальному життєвому середовищі є Іншим, але коли 
святий остаточно здійснюється, то розум, логіка життя, генералі-
зується, відчужується і контексти живого життя набувають статусу 
вже не Іншого, а Чужого. Логіка смерті полягає у ригористичній ге-
нералізації живого й життєвого святого у знеособлений знак свя-
тості, який через знеособлення стає Чужим до життя.

Насамкінець, важливо зазначити, що вказана проповідь Будди є 
живою основою практики, і нею послуговуються самадхі, досягаю-
чи нетипових для більшості людей станів свідомості.
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К идее пост-постсекулярной антропологии: Яб-Юм vs. 
Добрый Государь

Яна Кононова, PhD in Sociology
Independent researcher (Київ)

Проект антропологии, как он был задуман Кантом, ориентиро-
вался на исследование того, «что человек, как свободно действую-
щий, делает или может сделать из себя сам» [Кант 1966, с. 351]. 
Определяющим здесь становится обнаружение особого регистра, 
делающего возможным свободное действие. Проблема решалась 
за счёт разрыва между «царством Свободы» и «царством При-
роды». Но конечная цель разума – также и последняя цель При-
роды. Сверхчувственный мир должен объединяться с чувственно 
воспринимаемым. Такое объединение задействует два типа усло-
вий: «божественное» и «земное». Первое – практическое задание 
Идеи доброго Государя, которая должна осуществиться в Природе. 
Второе – синтез чувственного и сверхчувственного в эстетике, 
делающий возможной такую реализацию [Делёз 2001]. Эстетика 
восстанавливает теологию – традиционную логику трансгрессии 
к бытию. Но это значит, что «то, что мы можем сделать как свобод-
ные существа» подчиняется идее мистического преображения – 
метаморфозе, испытываемой в общении с «первым по природе», 
хоть у такого общения более нет теологического принципа, а, ско-
рее, у теологии появляется последнее человеческое основание.13

Теория свободы производит парадоксальные фигуры: по-
следняя цель чувственно воспринимаемой природы – это цель, для 
реализации которой природы недостаточно. Не природа реализу-
ет свободу, а свобода осуществляется в природе в акте активного 
вмешательства человека. Но если природа и неспособна реализо-
вать свою последнюю цель, то, тем не менее, она должна сделать 
возможной реализацию этой цели. 

13 Кант переоткрывает дискурс «реального», который полностью согласо-
ван с коперниканской революцией, что значит две вещи: если «реальное» не 
имеет теологического принципа, то, скорее, у самой теологии появляется чело-
веческое конечное основание; секуляризация значит, что «реальное» не гаран-
тировано и не обеспечено Богом, но становится «объектом» генезиса в эстетике 
и «результатом» в практике.
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Контуры секулярности определяются этим фундаментальным па-
радоксом. Контуры постсекулярности задаются как ответной Реак-
цией на секуляризацию, так и ревизией просветительского проекта, 
ориентированной на выявление мест его «пробуксовки» и предло-
жение завершения радикальной секуляризации.14 Однако эти уси-
лия задействуют то распределение теоретических позиций, которое 
было выписано в рамках кантовской критики. Но что если сместить-
ся с предустановленного поля игры и сосредоточиться на обнаруже-
нии иного регистра действия, руководствуясь тем принципом, что 
оно как раз возможно там, где нет совпадения с реальным (где бытие 
«разряжено»), задав, таким образом, новые горизонты практики?15

Мотивацию такого смещения может стимулировать исследова-
ние буддийской тантры. Что здесь интересно, так это соответствие 
тантрических операций критическим процедурам: ангажирован-
ность действием, а не производством знания «о вещах мира»; необ-
ходимо реализуемое «земное» условие («алмазное тело») [Miller 
2013]; практическое задание «божественного» условия (про-
светлённый настрой); разработка регистра автономной чувствен-
ности (трех основ: смерти, бардо и рождения); метод, изоморфный 
кантовскому генезису сверхчувственного в эстетике и практике 
(объединение природы и метода, яб-юм (тиб. «отец-мать»); совпа-
дение с реальным в регистре автономной чувственности («ясный 
свет») [Лодой 2011]. Всё это, казалось-бы, делает тантру мистиче-

14 Например, в теориях Б. Латура, ингуманизме Р. Негарестани, спекулятив-
ном реализме.

15 О подобной «разрядке» пишет Д. Кралечкин в связи с работой нейрофи-
зиолога О. Сакса: «Наиболее интересная перспектива обозначается Саксом в 
последних главах, где обсуждаются различные варианты «внетелесного» опыта 
(out-of-body experience), двойничества, а также фантомные конечности <…> Те-
рапевтические опыты с «макетами» рук показывают, что фантомы достаточно 
легко вылечить – достаточно подкрепить движения фантома (который, таким 
образом, оказывается единственной галлюцинаций, которой можно действо-
вать, работать) наблюдением за резиновой или иной фальш-рукой. Или даже за 
отражением – в одном из экспериментов перед человеком, у которого нет одной 
руки, ставят зеркало таким образом, чтобы он видел в нем лишь отражение своей 
здоровой руки, тогда как другая, отсутствующая рука скрыта за зеркалом. Про-
исходит моментальное отождествление – фантомная рука в своих движениях 
«входит» в отражение нормальной двигающейся руки и перестает со временем 
болеть. Одно небытие буквально тренируется за счет другого небытия – отраже-
ния» [Кралечкин 2013]. 
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ской системой. Гипотеза же пост-постсекулярной антропологии 
состоит в том, что буддийская тантра следует гораздо более ради-
кальной модели: то, что в континентальной эстетике и практике слу-
жит горизонтом, в тантре выступает космологической данностью 
– высшим детерминизмом природы, переживаемой, тем не менее, в 
глубочайших аспектах субъективности; и именно это делает её под-
ходящим основанием для определяющего действия. Будучи деталь-
но описанной буддийской философией природы, она должна быть 
полностью аппроприирована через создание своего рода «пере-
гонного аппарата» («алмазного тела»), в которое данная природа 
«загружается». На третьем такте следует решающая процедура её 
«модификации» – перевод в регистр разряженности или объедине-
ние с пустотой. И, наконец, на четвёртом такте одна пустота («яс-
ный свет») входит в другую пустоту («иллюзорное тело»), и такой 
синтез как раз и является элементарным свободным действием.

Тантрическая праксиология обращается к «сверхкритиче-
ской» оптике, преодолевающей ограничения как критических 
эстетических теорий, апеллирующих к пределам и основаниям 
(конструкциям языка),16 так и нового этернализма и нигилизма.
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Поширеним у сучасній філософії є уявлення про те, що етич-
не не можна визначати поза конституцією людського світу [Ренч 
2010]. Але що насправді тоді означає – мислити етичне? Чи не є 
судження про етичне «звуженням», а отже, всього лиш випадком 
мовленнєвого слововжитку? І що є підставою або умовою такого 
судження? Одразу й можемо відповісти, що судження про етичне 
як належне мають висновуватись із переживання первинної само-
даності світу, про яку йдеться феноменології. Тоді ми в змозі вести 
мову про етичне не як про висловлювання про нього за правилами 
мови, а як про граничні умови практик взагалі, що висновуються з 
очевидністю із життєсвіту.

У пізній період творчості Гусерля з’являється концепція «до-
предикативного», що формує «горизонт первинної очевидності 
світу» [Гусерль 2009]. Головне питання цієї книжки тоді наступ-
не: який стосунок має безпосереднє переживання світу до само-
го судження, в якому артикулюється цей світ? Тобто чи передує 
мовному судженню про світ щось до-мовне, тобто те, що уможли-
влює його? І Гусерль стверджує, що для того, аби про щось «суди-
ти», це суще має бути у певний спосіб дане. Тобто судження про 
«щось» неможливе без того, аби його «як» не було феноменально 
даним (тобто з очевидністю). Тоді постає питання про умови до-
ступу до такого досвіду. Чим є та «особлива рецептивність», яка 
уможливлює розрізнення як таке? Йдеться про пра-розрізнення, 
приклад якого ми подибуємо у М. Мерло-Понті. Він вбачає умо-
вою такої рецептивності наше тіло, яке забезпечує переплетіння 
зовнішнього («іншого») й внутрішнього («Я») і є способом пе-
реживання цієї подвоєності [Мерло-Понті 1945]. Воно і є найпер-
шим розрізненням. Мерло-Понті визначає це як фундаментальний 
досвід «спів-існування» – це досвід «між», в якому поміж речей 
зовнішнього світу постає щось, що хоча й подібне до мене, схоже 
на мене, рухається подібно мені, але є принципово іншим – Інший.
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Левінас продовжує ці інтуїції, безпосередньо не вказуючи на 
це, проводить опис досвіду етичного саме як допредикативного. 
Завданням є опис практик, які мають неусувний характер для люд-
ського світу – появу «іншого» (а саме як Іншого) в досвіді, що є 
етичним за своєю сутністю. Стосунок «Я – Інший» Левінас витлу-
мачує як «ставлення до» (а не «ставлення з»), що ґрунтується на 
неусувній антропологічній асиметрії. Це розрізнення – у самій 
мові, але йому передує пра-розрізнення тілесне: «Тіло постійно 
оскаржує привілей, який приписують свідомості, привілей “ви-
значати сенс” усього на світі» [Левінас 1990, с. 136]. Це ситуація 
особливої «близькості» (proximité), яка унеможливлює «насилля 
інтенції» з боку Я; це «абсолютна присутність».

Близькість є «радикальною пасивністю» перед Обличчям 
Іншого, що є особливою тілесною рецептивністю. Це особлива 
тілесна гетеро-афікованість, коли Інший відкривається мені як 
нав’язлива ідея, як одержимість, яка домагається відповіді. Що за-
безпечує таку «присутність»? Тіло «чутливе» до афікування Ін-
шим: спочатку як невідомим, але одразу ж вже як відомим, тобто як 
«якістю», яка не є сконструйованою Я, а належить йому – Іншому: 
«Чутливість зв’язує нас із чистою якістю (qualité), яка не має осно-
ви…» [Левінас 1990, с. 144]. І поява Іншого є одразу ставленням до 
нього – тобто етикою.

Ось що є передумовою «справжньої» етики чи досвіду етич-
ного. Не предикативне судження, виражене у мовних пропозиціях, 
а особлива ситуація перебування у світі з Іншим, яка принципово 
не може бути «викарбувана у словах». Це досвід до-предикатив-
ний, але такий, що уможливлює будь-які висловлювання, хоча і як 
часткові й можливі події досвіду. Отже, феноменологія говорить 
про первинну очевидність індивідуальних предметів, яка не про-
сто темпорально передує мовленнєвому виразу, а й уможливлює 
його.
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Специфіка програмного коду як тексту

Олександр Манделіна
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

(Київ)

Програмний код є структурним елементом нових медіа, не-
від’ємною частиною сучасної технологічної реальності, що існує 
у невидимий для користувача спосіб. Оскільки основою цієї нової 
реальності є цифрові технології, необхідним виявляється звер-
нення до таких предметів дослідження, що є більш звичними для 
комп’ютерних наук. Нові медіа визначаються як такі, що є програ-
мовними, це одна з їхніх ключових характеристик. Більше того, 
«програмування є первинним способом взаємодії з комп’ютером 
як із річчю» [Куртов 2014, с. 7]. Програмовність є невідчуджува-
ною для нових медіа, оскільки ключовий медіум гіперсфери – це 
комп’ютер, який принципово визначається як єдність апаратної та 
програмуючої частини. Така програмовність здійснюється за до-
помогою мов програмування, які слугують посередником і засобом 
комунікації як між розробником і комп’ютером, так і між самими 
розробниками. На цих мовах пишуться тексти у вигляді програм-
ного коду, який, в силу своєї динамічності, постає як мовлення. 
Технічні системи, що нас оточують, працюють за допомогою про-
грамного забезпечення, а їхня поведінка прописана програмним 
кодом. І «хоча ці системи говорять різними мовами і переслідують 
різні цілі, вони поділяють спільний програмний синтаксис/код» у 
вигляді таких спільних моментів, як оператори управління, струк-
тури і типи даних, умовні оператори тощо [Манович 2011]. Тобто є 
сенс говорити про програмний код як окреме явище і досить визна-
чену область потенційного аналізу. Тому, якщо ми прагнемо зрозу-
міти логіку нових медіа, нам необхідно звернутися до програмного 
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коду як мови програмного забезпечення і значною мірою нових ме-
діа в цілому. Логіка, про яку йдеться, визначає специфіку об’єктів 
та процесів цифрової культури, містить в собі ключі для пояснення 
її розвитку.

Програмний код породжує специфічний вид текстуальності, що 
якісно відрізняється від попередніх. Однією з визначальних таких 
відмінностей є перформативність. Якщо текст такої медіатехно-
логії як книга був статичним і здійснювався у вигляді двох опера-
цій –  читання та письма, то для коду додається третя – виконання 
[Киттлер 2015]. Він є не лише інструкцією, вказівкою до дій, але 
й тим алгоритмом, що безпосередньо виконується машиною і не 
може розглядатися поза цією властивістю: можливість бути вико-
наним є критерієм його коректності. Крім того, перформативність 
має місце й на іншому рівні: це текст, що перетворюється на опера-
цію над матеріальною дійсністю, що є певною мірою реалізацією 
давніх магічних сподівань.

Код має процесуальний характер, діє як алгоритм, покликаний 
відповідати на питання «як?», а не «що?». Як зауважив Ф. Кітлер, 
«знаки перетворюються в операції над знаками»: програмний код 
як знакова система покликаний оперувати іншими знаками, на 
нижчому рівні, аж до бінарного коду, який вже є зрощеним із апа-
ратною частиною [Киттлер 2015, с. 183].

Код програми не вичерпується самим текстом як послідовністю 
знаків – він має багаторівневу архітектуру, що містить в собі ряд 
моделей та концепцій, які не прочитуються безпосередньо. Спо-
сіб написання та застосування коду визначається абстракціями, 
патернами, що є невід’ємними від нього і знаходяться у такому ж 
зв’язку, як, власне, будівельна архітектура та структура думки епо-
хи, що її породила. Так, «предметом думки програміста є невидиме 
як таке» [Куртов 2014, с. 29]. Програмний продукт не піддається 
вичерпній візуалізації, він принципово «невидимий та невізуа-
лізований», оскільки «реальність програмного забезпечення не 
вбудовується природнім чином у простір», – стверджує Фредерік 
Брукс [Брукс 1999, с. 169]. Неможливо візуалізувати структуру 
програми, що «прописується» кодом, та всі прошарки програмної 
абстракції у їх складній взаємодії.

Програмному коду властива також «самоописовість», яка по-
лягає у тому, що він містить «висловлювання, сформульовані не 
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лише об’єктною мовою, але й метамовою», тобто такі блоки тексту, 
які не призначені для виконання, а слугують описом і поясненням, 
що може мати принципове значення для правильної інтерпретації 
[Манович 2015]. Більше того, самоописовість коду має місце й на 
значно глибшому рівні, оскільки він вже сам по собі є описом спо-
собу дії, яка у своїй абстрактній есенції є, фактично, абстрактною 
машиною. У цьому сенсі він є сутністю, яка сама є своїм описом. 
Зразком цього явища можна вважати універсальну дискретну ма-
шину (машина Тюрінґа), яка є елементарним комп’ютером і лежить 
в основі всіх електронно-обчислювальних машин. Вона настільки 
збігається з її описом, що більш повно і точно описати її немож-
ливо [Киттлер 2015]. Звичайно, ми не можемо звести розуміння 
програмного коду до подібного самоопису, але подібне явище має 
місце, оскільки текст програми представляє собою опис її роботи 
і становить її «тіло», що має сенс вже тільки в межах самого коду.
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Візуалізація, паломництво і «пристутність божества»: 
невисловлюване у практиках і традиціях  

непальського буддизму

Дмитро Марков 
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 

(Київ)

Багатовіковий релігійний «досвід», що накопичив буддизм 
ваджраяни у Непалі, охоплює велику кількість традицій, практик, 
різноманітних канонічних текстів тощо. У контексті нашої теми 
невисловлюваного і невербального осягнення можуть бути ціка-
вими декілька аспектів буддійської непальської традиції – напри-
клад, «ментальне паломництво» Чакрасамвара мандали, звичаї 
фестивалю Авалокітешвари, деякі практики непальських монахів 
баджрачар’ів та шак’їв, а також побутування в Непалі тексту Пра-
джняпарамітисутри.

Непал, як у традиціях сакрально-географічних, так і у суто ре-
лігійному сенсі, сприймався як священна мандала. Країна17 і на мі-
стичному рівні, і на «матеріальному рівні» у феноменологічному 
світі маркувалася як священний простір, мандала, з її сегментами, 
внутрішніми концентричними колами і центрами (пітха) – свя-
тими місцями, де знаходилися божества мандали. Чакрасамвара 
мандала з її 24 святими пітхами і 4 храмами Йогинь, могутніх тан-
тричних деві мандали (Вадрайогіні, Кхадгайогіні, Гухешварі, Ака-
шайогіні), має надзвичайне значення і у практиках непальського 
буддизму [Slusser 1982, c. 7; Bangdel 2010, c. 54–65; Rospatt 2009, c. 
66–67; Shakya 2009].18 Так, особливе паломництво до святих місць 
Чакрасамвара мандали передбачає не тільки читання священних 
гімнів, мантр, піст і дотримання моральних обітниць, але й медита-
цію на мандалу божества і практики візуалізації. Тут проявляється 
своєрідне «ментальне паломництво» [Bangdel 2010, c. 66; Rospatt 
2009, c. 44–47]. Паломник зосереджується на мандалі Чакрасам-

17 У цьому випадку – Непальська долина і деякі території, що її оточують.
18 Особливу увагу паломництву, як і історії творення країни як священної 

мандали і її святих місць, приділяє середньовічний текст Сваямбху Пурана. 
Символіка мандали має велике значення у багатьох сферах культури релігії 
Непалу [Slusser 1982, c. 145; Lewis 1995, c. 67].
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вара  і через візуалізацію ототожнює свій внутрішній мікрокосм 
із макрокосмом мандали; більше того, в процесі медитації він по-
ступово накладає реальний простір (зі святими місцями країни) 
мандали Чакрасамвара на власний «внутрішній простір». Через 
візуалізацію відбувається очищення трьох рівнів (Тіла, Мови і 
Розуму) і «осягнення» реального простору мандали.  Тіло, Мо-
ва і Розум відповідно асоціюються з трьома колами Чакрасамвара 
мандали з її 24 пітхами, які необхідно відвідати адепту в процесі 
практики: вони разом із 24 божествами мандали «відповідають» 
різним частинам тіла паломника. Так, наприклад, Будда Амітаб-
ха відповідає місцю між очей людини, а Ваджрасаттва – коліну 
[Bangdel 2010, с. 66–70]. Поступове фізичне осягнення території 
і ментальне осягнення мандали дає адепту можливість «перене-
сти» макрокосм Чакрасамвара мандали на свій внутрішній простір 
через візуалізацію. А відбувається це, відповідно, протягом самого 
паломництва.19 Така форма паломництва отримала назву пітхасе-
ва (пурвасева), і її практикують, в основному, непальські монахи, а 
також тільки ті буддисти, що отримали особливу  ініціацію дікша.

Власне, цікавим у цьому контексті є фестиваль, присвячений 
бодхісаттві Авалокітешварі, званому у Непалі Карунамая або 
Маччхендранатх [Bangdel 2010, с. 71–75; Dowman, Bubriski 1995, с. 
78–83; Tuladhar-Douglas 2006, c. 177]. Під час цього колісничного 
фестивалю, ратхаджатри, колісниця Авалокітешвари, рухаючись 
навколо міста, також маркує мандалу святих місць. Символічно, що 
сама по собі фізична циркуляція вірян разом із колісницею – це вже 
важлива практика (разом з іншими, «вербальними»).

Інша сторона невербального осягнення пов’язана у непаль-
ському буддизмі зі трансовими станами («керованими станами 
трансу», за висловом Д. Геллнера) [Gellner 2012, c. 126–128 ]. Так, 
наприклад, монах баджрачар’я у своїх практиках aсоціює себе із бо-
жеством Ваджрасаттвою, візуалізуючи під час медитації на манда-
лу. Він не є самим божеством, але Ваджрасаттва може «заволодіти» 
монахом, якщо він увійде у стан керованого (контрольованого) 
трансу. Інший приклад – шанування Праджняпарамітисутри. Чи-

19 Тут, можливо, буде коректно згадати про легенду, де тантричний вчитель 
Бандудхатта і вірний вченню король Непалу Нарендрадева розчинилися у правій 
і лівій нозі буддійського божества Авалокітешвари [History of Nepal 1877, c. 120; 
Tuladhar-Douglas 2006].
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тання цього тексту має особливі властивості – може очищувати 
дхарму, сприяти людям тощо, а саме читання «активізує» богиню  
Праджняпараміту – вона стає пристуньою реально. Необхідно 
підкреслити, що сам текст як священний об’єкт здатний «діяти», 
навіть якщо не читається монахами – він уособлює деві, яка може 
проявлятися у адептах через трансовий стан, вселяючись у них.20
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Проблема мови як засобу деконструкції в філософії  
Р. Рорті, або «Це не мова (?)»

Ксенія Мейта 
Національний Університет «Києво-Могилянська академія» 

(Київ)

Річард Рорті – видатний позитивіст, представник постаналі-
тичної філософії, відомий своєю тезою про те, що «наша мова і 
наша культура є тою ж мірою випадковістю, як нею є виникнення, 
наприклад, орхідей чи антропоїдів в результаті тисячі незначних 
мутацій» [Рорти 1996, 38]. Відповідно, метою цього дослідження 
є аналіз лінгвістичної проблематики як способу деконструкції у 
філософії Р. Рорті на базі тлумачення ним метафоричної природи 
істин та конструювання етосів на основі зіставлення диференційо-
ваних словників. 

Першим важливим аспектом є потреба негації телеологізму мо-
ви, що виявляється в намаганні інтерпретувати її як носія істини 
в релігійному, науковому (засіб донесення думки) та соціальному 
(зокрема, поняття універсальної обґрунтованості Ю. Габермаса) 
планах. Небезпека такої абсолютизації монологічного дискурсу 
полягає у неможливості опонування окремим версіям сприйнят-
тя навколишньої реальності – словникам –  унаслідок намагання 
штучного підведення роздумів під певну спільну основу шляхом 
надання абстракціям загального значення. «Метафізик вважає, 
що, хоча ми й не можемо мати на все відповідей, ми все-таки вже от-
римали критерій їхньої правильності» [Рорти 1996, 107]. Виникає 
аналогія з поняттям «філософське самогубство», котре А. Камю 
дефініціює як один із можливих наслідків усвідомлення абсур-
ду в марному прагненні порятунку від нього за допомогою само-
заспокоєння, знаходження «надії в тому, що позбавляє будь-якої 
надії» [Камю]. Такому ідеалістичному світоглядові мислитель 
протиставляє тип філософа-іроніка, дослідника, основною при-
кметою якого є готовність до того, що всі запропоновані ним ін-
новації (метафори) у майбутньому будуть переглянуті за наявності 
світоглядної системи, котра буде більш функціональною в соціумі 
майбутнього (можемо провести паралель із парадигмами Т. Куна). 
Подібна історіографічна реінтерпретація, переопис, уможливлює 
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реалізацію ідеї прогресу, котра втілюється в здатності до креатив-
ного переосмислення наявних концепцій. Недарма Р. Рорті, харак-
теризуючи діяльність Гегеля, указує на гіпотетичну можливість 
відмови від пошуків ілюзорної істини, якби він вказав на відкри-
тість власної теорії до полеміки, що «приватизувало б його праг-
нення до автономії» [Рорти 1996, 140]. Украй важливою при цьому 
є потреба пам’ятати про випадковість виникнення мови, опосе-
редковану діахронічним чергуванням епох, яке супроводжується 
домінуванням окремих світоглядних аспектів у певному габітусі та 
результує відсутністю сенсу у віднаходженні першооснови та тлу-
мачення спілкування як процесу, уможливленого вітгенштайно-
вими мовними іграми. Тенденцію деконструкції наявного також 
можемо спостерегти в роботі Ж. Дерріди  «Про граматологію», 
де постструктураліст акцентує увагу на рівності між означником 
та означуваним, яка втілює принцип децентрації на основі немож-
ливості реконструкції наявного (того, що було первинним в історії 
виникнення даного поняття) [Деррида]. Яскравим прикладом іро-
нічного ставлення до метафізичного пошуку цілісності є новела Х. 
Л. Борхеса «П’єр Менар, автор “Дон Кіхота”», де на основі бачення 
світу як тексту відбувається очуднення сакралізації неповторності 
ідей: «Сервантес, наприклад, писав: “… істина – мати якої історія, 
суперниця часу, скарбниця діянь, свідок минулого, приклад і по-
вчання теперішньому, застереження майбутньому”… Менар же 
пише (те ж саме – К. М.)».

Другим істотним моментом є усвідомлення діалогічності мора-
лі, що роками сприймалася як сакралізована, хоча вона натомість 
була конвенційною для диференційованих соціумів. Адже, намага-
ючись вивести генеалогію етичних приписів від певної вищої мети, 
дослідники нерідко ігнорують потребу розуміння того, що в основі 
складних конструктів зазвичай перебувають інстинктивні виміри. 
Характеризуючи внесок З. Фройда з точки зору соціального аспек-
ту його вчення, Р. Рорті особливо підкреслює надання більшої сво-
боди виявам індивідуальності внаслідок створення більш гнучкої 
системи психологічних характеристик порівняно з античним та 
кантіанським уявленнями про людську доброчесність. «Він наді-
ляє нас знаряддями конструювання власного приватного словника 
морального дискурсу» [Рорти 1996, 57]. У такому випадку украй 
важливим є творення вільного простору, котрий дає змогу порів-
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няти рівнозначні концепції за відсутності центру у вигляді певної 
догматичної істини, яка вибивалася б за межі прагматичної доціль-
ності для конкретних випадків. «У цій сфері є лише одне важливе 
політичне розрізнення – між використанням сили і застосуванням 
переконання» [Рорти 1996, 116]. Зокрема, М. Бахтін наголошує на 
загальному характері висловлювань, їхній адресованості та завер-
шеності, підкреслюючи важливість взаємодії висловлених у тексті 
думок із соціумом та їхню придатність до порівняння. «Ідея – це не 
суб’єктивне індивідуально-психологічне утворення з “постійним 
місцеперебуванням” у голові людини, ні, ідея інтеріндивідуальна 
та інтерсуб’єктивна» [Бахтин 1963, 50]. У цій ситуації, єдиною не-
обхідною умовою для загального розуміння постає спільна мета, 
що виявляється в прагненні до полегшення земного існування, яке 
дає можливість до самоідентифікації з представниками соціуму, 
які мислять подібним чином. Зокрема, Ж. Дельоз та Ф. Гваттарі у 
роботі «Капіталізм та шизофренія» метафорично називають ме-
тафізичну світоглядну модель деревом із вже відомими можливими 
варіантами дій, у той час як пропонована ними картина сучаснос-
ті – різома – стверджує свободу індивіда, допускаючи можливість 
не лише вибору серед безлічі наявних способів дії, а і створення 
нових. «Йдеться про модель, котра не припиняє себе зводити й 
руйнувати в процесі, який не припиняє тривати, перериватися й 
відновлюватися» [Делез, Гваттари]. 

Тож, мова у філософії Р. Рорті є поняттям, що надає змогу пе-
реопису наявних наративів шляхом введення нових метафор та 
творення словників за допомогою них, а також сприяє інтерсуб’єк-
тивній комунікації всередині соціуму. Водночас, слід усвідомлю-
вати, що виконання цих завдань, як і будь-яка методологія загалом, 
у світоглядній площині цього філософа є випадковим, тому ви-
сновок цієї тези носить суто номінальний характер, і його можна 
сформулювати радше у вигляді запитання-парафрази одного з фі-
лософів-іроніків «чи є мова просто мовою?», відповідь на яке, за-
лишаючись відкритою по сьогодні, дала б змогу прояснити значну 
кількість онтологічних та аксіологічних моментів.
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Матеріальна герменевтика Дона Айді: техніка як мовець 
невисловлюваного

Дмитро Михайлов, к.ф.н. 
Національний Університет «Києво-Могилянська академія» 

(Київ)

Щойно мова заходить про герменевтику, перед нами постає ціла 
низка концептуальних топосів, дотичних до цього вектору філо-
софської рефлексії. З-поміж найголовніших: питання про структу-
ру смислу, тексту та істини; проблема інтерпретації та формування 
наукового знання, проблема текстуальності та її меж тощо.

Наприкінці ХІХ століття, коли герменевтика поступово по-
чинає формуватись як повноцінна філософська дисципліна, го-
ризонтом її зацікавлення стає проблема взаємозв’язку тексту, 
історичності, інтерпретації та розуміння. Приміром, Вільгельм 
Дільтей наполягав, що процес розуміння був би принципово не-
можливим, якщо б ми його відділили від процесу інтерпретації. У 
такий спосіб розуміння перетворюється на безперервний процес, 
який щоразу об’єднує у собі наше одиничне буття із світом, у якому 
ми існуємо.
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http://yanko.lib.ru/books/philosoph/derrida/derrida-grammatologie.htm
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Сучасний американський філософ Дон Айді, який вважається 
засновником напряму під назвою постфеноменологія, довгий час 
перебував під впливом герменевтичної традиції. До певної міри 
його навіть можна вважати учнем Поля Рікера. Однак, американ-
ський мислитель пропонує новий проект герменевтичного вчен-
ня, який він називає «матеріальною герменевтикою». Суть його 
проста: «Традиційно, герменевтика була зацікавлена в проблемах 
інтерпретації тексту, а також запропонувала новий вектор рефлек-
сії щодо процесу інтерпретації в цілому, звернула окрему увагу на 
проблематизацію умов її можливості тощо. Дон Айді, менше з тим, 
розвиває більш матеріальну концепцію герменевтики. Він переко-
нує, що можлива герменевтична інтерпретація речей, відмінних 
від текстуальної реальності. Ба більше, він пропонує градацію не-
лінгвістичних форм інтерпретації. У якості прикладу останніх він 
звертається до аналізу того «трактування», яке нам пропонує на-
уковий інструмент. Останній конституює те, що науковець дослід-
жуватиме надалі, наукові інструменти «інтерпретують реальність 
раніше, аніж людина» [Verbeek 2005, p. 141]. Тож Дон Айді переко-
нує, що герменевтична інтерпретація можлива не лише дотично до 
тексту, але й до світу матеріальних об’єктів, які, у свою чергу, інтер-
претуються герменевтично.

Однак, хто є автором цієї процедури інтерпретації? На думку Д. 
Айді, ним є техніка. Саме техніка, на думку американського філосо-
фа, робить більшість речей, з якими має справу експериментальна 
наука, «читабельними» (readable). Як це відбувається? Погляньмо, 
пропонує Дон Айді, на ті об’єкти, які за останні сто років відкри-
ла для нас наука. Хіба ці об’єкти є елементами нашого буденного 
досвіду? Хіба ми щодня наштовхуємось на екзопланети, кварки, 
чорні діри чи темну матерію? Ні, усі ці об’єкти було «відкрито» на-
уковцями засобами технологічного інструментарію. Однак за та-
кого формулювання може виникнути враження, що всі ці об’єкти 
«приховано» від нашої перцепції у глибинах реальності, а все, чим 
займається науковець, це просто їх пошук  засобами нейтральної 
(прозорої) техніки. Таку позицію Дон Айді називає «наївним реа-
лізмом». Головна його риса – це впевненість у тому, що людина має 
доступ до «речей самих по собі». Техніка ж тут постає як пасивний 
інструмент, прозоре скло, крізь яке науковець бачить світ таким, 
як він є насправді. На противагу цій позиції Айді пропонує власну 
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«сильну програму» інструментального реалізму. Коротко її мож-
на сформулювати так: «Сильна програма, яку пропонує Дон Айді, 
робить крок вперед, адже описує інструменти як те, що актуаль-
но конституює об’єкт, дослідженням якого займається наука. За 
таких конотацій технологічний інструмент здебільшого визначає 
зміст наукового знання. Те, що стає видимим засобами рентгену, 
може бути видимим і за межами використання цього інструменту. 
Однак, існує окремий клас феноменів які неможливо побачити, і, 
тим більше дослідити, без використання технологічного інстру-
ментарію. Саме такі феномени і конституюються засобами техні-
ки» [Verbeek 2005, p. 142]. Найважливіше, що інструмент у цьому 
контексті не лише дає «доступ» до об’єкта, але й водночас визначає 
той спосіб, у який об’єкт з’явиться у нашому досвіді. 

Наостанок скажемо, що технологічний артефакт, на думку Д. 
Айді, здатний на цілком конкретну активність. Цю активність аме-
риканський філософ називає «матеріальною герменевтикою» і 
суть її у тому, що техніка розкриває об’єкти, які не можуть існувати 
у нашому досвіді без неї, автономно. Однак остання не просто «па-
сивно» відображає світ «сам по собі» (позиція наївного реалізму), 
а навпаки, активно інтерпретує (конституює) реальність, і лише у 
результаті такої інтерпретації (коли об’єкт стає «читабельними» 
(readable)) ми можемо виносити про нього якесь наукове суджен-
ня, досліджувати його тощо. 
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On February 22, 2017, astronomers announced the discovery of po-
tentially habitable Earth-like exoplanets in the TRAPPIST-1 System 
[NASA 2017]. In May 2016, the scientists from Cambridge University 
managed to sustain human embryos in vitro for 13 days, and then ought 
to have implanted it in the mother’s body because of the 14-day rule 
that limits in vitro human embryo research [DPDN 2016]. In June 2016, 
a neural network Benjamin wrote a screenplay for a short science fiction 
film ‘Sunspring’, which turned out to be rather dynamic and heartfelt. 
However, Benjamin does not own the copyright, as it/he is just an arti-
ficial intelligence, deprived of emotionality, intentionality and creativity 
[Newitz 2016].

The face of culture is being invaded and challenged by the figures of 
the Other. Although we may argue that they do not reason, feel and un-
derstand, their actions look intentional 
and have an indelible imprint on hu-
man life. Nevertheless, the status of the 
alien remains marginal and is excluded 
from the legitimate realm of culture. 
Genderqueers are just stepping out 
from the shadows of cultural disdain, and it is high time for the non-hu-
man beings to express themselves, too.

In developing the project of the posthumanist expansion of culture, 
I will use the premise of the semiotics of culture (‘culture is a sign sys-
tem’) and methodology of analytic philosophy of language. To prove the 
Other (AI, an alien, an animal) may be included in the scope of culture 
means to prove that it belongs to the semiotic sphere – i.e. is related to 
semiosis. While the Other can be a sign itself and use signs to ‘communi-
cate’ at the syntactic level, its capability of producing and understanding 
meaning is still doubted. John Searle propounds the view that computers 
‘have only a syntax but no semantics’ because ‘the formal symbol ma-
nipulations by themselves don’t have any intentionality; they are quite 
meaningless’ [Searle 1980, p. 422]. The majority of theories either treat 
meaning as some external, non-private metaphysical entity or require 

object — sign — subject
             |
  co-subject
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mind as an internal bearer of ideas and intentions to satisfy the condi-
tions of meaningfulness – it is a luxury we cannot afford and assume in 
case of the Other.

The alien appears spontaneously, provoking us to answer its presence, 
which is not there. It arises from elsewhere, oscillating on the threshold and 
calling us to account. Yet the appeal of the Other is unvoiced because the 
alien is the place where I am not present, a form of some atopia [Waldenfels 
2007, p. 9]. Muteness and invisibility are its only possible modes of being 
given, as it does not have a signifier in terms of de Saussure’s sound-image. 
The Other is never uttered – like many meaningful sentences are; howev-
er, it is a silence which is a transcendental condition of possibility of any 
meaning. The Other by implication holds the variety of all possible worlds. 
Meaning appears in a situation of a multitude, doubling or even tripling 
(for a reason, to mean is a ditransitive verb: something1 means something2 
to somebody3) – Wittgenstein’s private language argument seems to derive 
from this assumption. Consequently, there is no need to convey meaning 
and use language if things are immediately and directly introduced to 
every single mind. In this respect, an empty signifier in postmodernism, 
which does not depend on a particular interpretation, fails to recognise the 
very origin of meaning that is born in the in-between interaction between 
me and the Other, the signifier and the signified.

Karl-Otto Apel offers a transcendental re-interpretation of the Morris 
triadic schema of sign relations (object – sign – subject). Adding the 
extra subject to the scheme, he claims that communication between two 
subjects provides the interpretation of the sign: ‘the linguistic signs… 
become themselves themes of reference in the context of communicative 
understanding’ [Apel 1994, p. 246]. 

The Other, which infringes the usual cultural continuity, rupturing 
its syntagmatic chain, is the ultimate co-subject in Apel’s terms. It lays the 
foundation of the culture by asking questions about its meaningfulness. 
Culture as a sign system exists only for the sake of the Other, and in 
being responsible/response-able to its calls the culture perpetuates its 
own sense. Therefore, not only the Other is a transcendental condition 
of the culture, but also its all-intrusive reference is a pure meaning of the 
culture. Thus, the most important task of the culture as a sign system is 
to establish a meaningful connection with everything it sees on its way, 
allowing for the cavities where the Other can unfold as the Other, and 
legalising its inevitable right to speak to us and to ask questions.
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Роль висловлюваного в концепції символічного 
інтеракціонізму

Валерія Науменко
Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України (Київ)

Ідеї Джорджа Міда історично утворили каркас концепції сим-
волічного інтеракціонізму. Сама назва теоретичного підходу 
відображає головний предмет дослідницької уваги – вивчення ін-
теракцій, опосередкованих символічним простором. Поняття ін-
теракції, на відміну від зазвичай синонімічно вживаного поняття 
взаємодії, увиразнює інтерсуб’єктивний характер людських взає-
мин, засадничої включеності індивідуальних дій у наперед задану 
тканину соціального світу. Дана концепція, продовжуючи успад-
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ковані тенденції філософії прагматизму, переважно наголошує на 
цьому діяльнісному аспекті. Проте мова відіграє фундаментальну 
роль посередника між світом індивідуального досвіду та об’єк-
тивним світом значень. Невисловлюване в рамках символічного 
інтеракціонізму співвідноситься з внутрішнім індивідуальним 
змістом, доступним в інтроспективному аналізі, але не здатним 
бути трансльованим у світ об’єктивних, тобто загальнодоступ-
них, спільних значень. Тому ресурси і фокус концепції дозволяють 
осмислити саме феномен висловлюваного, що викристалізовуєть-
ся у практиках повсякденного життя.

Символічні інтеракціоністи вважають, що мова, не обмежую-
чись суто вербальним вираженням, промовляє через міміку, тілес-
ні жести, соціальну поведінку, певні культурні коди й артефакти 
[Mead 1934, p. 13 – 14 ]. У такий спосіб вона проникає до будь-яких 
символічно навантажених аспектів дійсності, що втрачають пря-
мий зв’язок із «фізичним субстратом» і, позначаючи дещо, відсила-
ють до значення. Символічні змісти наповнюють простір діалогу, 
уможливлюють «створення сцени, на якій щось може між нами 
розігратися» [Клочковський 2013, с. 27].

За лаштунками «сцени між нами», якщо продовжувати зазна-
чену метафору, стоять повсякденні комунікативні практики, які 
вимощують фундамент об’єктивності й універсальності. Спільні 
значення і символи – умова інтеракцій, проте в конкретній ситу-
ації спілкування вони інтерпретуються учасниками, кожен з яких 
вводить у гру певний означуваний жест в якості стимулу для від-
гуку іншого. Відповідно, схематика дії «стимул – реакція» роз’єд-
нується, вона доповнюється проміжним елементом інтерпретації 
сприйнятого жесту [Blumer 1937, p. 171].

Спільність значень і можливість інтерпретації роблять комуні-
кацію, що виходить за межі природної дії, означуваною і, відповід-
но, свідомою. У можливості символізації, згідно з антропологічною 
концепцією Міда, полягає засаднича відмінність людського і тва-
ринного спілкування. Адже в обох типах спілкування використо-
вується механізм жестів в якості соціального пристосування до 
умов ситуації. В обох випадках жести нерозривно пов’язані зі 
значеннями, котрі викликають наступну фазу соціальної дії –  
відповідь того, кому адресується певний знак. Однак, хоча тварини 
і здатні узгоджувати свої дії з діями інших індивідів, знаходити вза-
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ємне відношення кореляції, вони, позбавлені свідомості значення, 
не вступають на територію смислу [Mead 1934, p. 75].

Людина, залучена у коло спілкування означуваними символа-
ми, здобуває значення дії: як власної інтенції, що спонукатиме ін-
шого до певного відгуку, так і смислу жесту, зорієнтованого на неї. 
Дезінтеграція стимулу в людській поведінці зумовлена не тільки 
конфліктними тенденціями до дії (які можуть лишатися в межах 
інстинктивної реакції організму), а й потребою в перевизначенні 
об’єктів, щодо яких розгортається соціальна дія [Mead 1910, p. 401– 
403]. Продовжуючи думку, Мід вбачає в символічно опосередко-
ваних інтеракціях необхідний соціальний механізм для постання 
самого розуму, мислення, здатної до самооб’єктивації самості.

Отже, підхід символічного інтеракціонізму, розвинутий на основі 
теоретичних ідей Міда, пропонує оригінальний погляд на феномени 
мовного порядку. Мова, соціальна за походженням (ускладнення же-
сту) і призначенням (інструмент адаптації індивіда до навколишньо-
го середовища), осмислюється з позиції конституювання спільного 
об’єктивного простору. Тому висловлюване передбачає певний смис-
ловий бекграунд, межі спільних значень і водночас потрапляє в рамки 
конкретної комунікативної ситуації, у якій розгортається розуміння 
означуваного жесту з точки зору значення, що він має для учасників 
інтеракції. Завдяки доступним у спостереженні жесту і значенню 
соціальна теорія Міда отримує об’єктивну основу для дослідження 
соціальної реальності та своєрідне вирішення проблеми соліпсизму.
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Комікс на межі вербального та візуального: роль читача 
та особливості цілісно-сюжетного прочитання

Андрій Онищенко
Національний університет «Києво-Могилянська Академія» (Київ)

Суперечки навколо належності коміксу до літератури або ху-
дожнього мистецтва тривають уже не перше десятиріччя. По-
єднання вербальних та візуальних компонентів створює нову 
парадигму сприйняття художнього твору, що проявляє себе у пов-
нішому та простішому сприйманні сюжету. Але як саме варто го-
ворити про просторово-часові можливості існування художнього 
сюжету в коміксі – відповідно до його візуальних характеристик чи 
ж згідно з його вербальним прочитанням – питання досі відкрите. 
Особливості його мозаїчного характеру змушують нас говорити 
про фрагментарність такого подання. Однак, головне питання по-
лягає у тому, чи лишається такий сюжет у фрагментарному вигляді 
у свідомості читача, чи він поєднується у ціле.

Більшість дослідників погоджується, що саме Лессінг у праці 
присвяченій Лаокоону вперше ставить питання про часово-про-
сторові особливості художніх творів. Так, він розподілив поезію, 
а разом з нею літературу і живопис з усіма іншими візуальними ви-
дами мистецтва, на такі, що відображають часові, або ж просторові 
вираження сюжету: «якщо справедливо, що живопис в своєму на-
слідуванні дійсності використовує прийоми та засоби, відмінні від 
засобів поезії, а саме: живопис – тіла та фарби взяті в просторі, пое-
зія – членороздільні звуки, що сприймаються в часі» [Лессінг 1933, 
с. 114]. Такий розподіл спровокував багато суперечок й одразу був 
підхоплений Гердером та Шлегелем, що зробили акцент не стільки 
на особливостях самого жанру, скільки на тому, як саме сприйма-
ється художній твір. Так, акценти у розумінні живопису все більше 
зміщувались виключно з просторового відображення до часового 
існування у свідомості реципієнта. 

Особливість коміксу як жанру полягає у поєднанні вербальних та 
візуальних компонентів. І якщо зображення нам вказує на просторові 
особливості сюжету, то текст формує його часове існування. Дослід-
ник коміксів Скот МакКлауду у своїй праці «Розуміння коміксу» 
вказує на те, що в межах кожної панелі, кадру час накладається на про-
стір [McCloud 1994, p. 97]. Оскільки текст стає частиною зображен-
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ня, то і тривання кожного кадру відбувається впродовж того, як наш 
погляд проходить його зліва-направо, зверху-вниз. Це вкладається у 
розуміння сприйняття обох компонентів коміксу. Так, кожна з пане-
лей втрачає статус моментальної, що властиве фотографії, й набуває 
статусу епізодичної, тобто може відображати такий проміжок часу, 
що співвідносний з текстом, відображаючи час. Отже, кожна з пане-
лей коміксу перестає існувати як лише просторове відображення по-
дібного до «стріли» Зенона і набуває часової «товщини». 

Але питання полягає у співставленні цих епізодів між собою. Руй-
нуючи звичний ньютонівський час, ми маємо справу з пунктирним, 
як його назвав інший дослідник коміксів Віл Ейзнер [Eisner 2000, p. 
28]. Ця пунктирність подібна до партитурного написання музики, 
і панелі, як і ноти, поєднуються у ціле лише під час їх відтворення. 
Таке відтворення Марк Бернард та Джеймс Картер називають «чет-
вертим виміром»: розгортання та одночасне уявлення редуційо-
ваних в актуальному переживанні аспектів дійсності [Bernard M., 
Carter J. 2004]. Саме ця експліцитність дозволяє нам говорити про 
відновлення зруйнованої самим коміксом безперервності.

Отже, саме поєднання вербальних та візуальних компонентів 
дозволяє коміксу відтворювати не тільки просторові, але й часові 
аспекти сюжету. З одного боку, фрагментарний характер жанру 
розподіляє цілісний сюжет на окремі епізоди, кожен з яких має 
свою часово-просторову «товщину», тим самим створюючи пунк-
тирно-часову картину повідомлення. З іншого боку, їх відтворення 
та переживання реципієнтом у реальному часі дозволяє говорити 
про подолання цієї фрагментарності. Постійне співвіднесення всіх 
компонентів кожної панелі між собою та співвіднесення самих па-
нелей в акті відтворення художнього твору дозволяє нам говори-
ти при нерозривність такого фрагментарного повідомлення й про 
місце коміксу в медійному світі як окремого жанру.
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Мова контролю. Мова війни. Інформаційна блокада в 
добу вільного інтернету.

Владислав Петренко 
Харківська державна академія культури (Харків)

Актуальність теми «прихованого тоталітаризму» полягає в то-
му, що в життєдіяльності сучасної людини все більшого значення 
набуває віртуальний простір, який створює певні небезпеки, пов’я-
зані з маніпулюванням свідомістю, контролем мас та негативними 
явищами в облаштуванні нового світового устрою.

Дослідженню теми маніпулювання свідомістю присвячені 
праці М. Мамардашвілі, К. Таратути, Г. Данилової, а також мож-
на спиратись на роботи Ж. Дерріди, Р. Барта, Ф. де Сосюра. Теорія 
віртуальної реальності розглянута в працях К. Таратути, А. Івано-
ва, М.  Говорухіної.

Згідно з Ф. де Соссюром мова є масовим явищем, яке має свої 
особливості формування та розвитку, певний відсоток іншомов-
них слів, частотність відмови від застарілих форм, правил правопи-
су тощо [Соссюр 1977].

Сучасний світ має два способи існування – реальний та вірту-
альний. Віртуальний світ, згідно з Ж. Бодрійяром, побудований 
на симулякрах, що постійно змінюють значення в середовищі 
впливу, інформаційний симулятивний простір здійснює агресив-
но-деструктивний або конструктивно-позитивний  вплив на маси 
[Бодрийяр 2015].

Симуляція реальності – це штучна модель, яка має всі пірамі-
дальні ознаки і структури контролю, зокрема інтернет, ЗМІ, філії 
телебачення, що обслуговують певну ідеологію, створюють пев-
ний культурний тренд. Така штучна конструкція виконує функції 
ідеологічного впливу на маси, що підсаджує людей на «інформа-
ційну голку». Це суто агресивний метод впливу, він змушує людей 
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реагувати на симулякр через власний чуттєвий досвід, який тісно 
пов’язаний із ідентифікацією людини і виступає індикатором в но-
воутвореній системі мовленнєвих зв’язків. 

У сучасному світі конфлікти розпалюються зазвичай спочатку в 
інтернеті та інших ЗМІ. Конструюючи власну мову, розставляючи 
певні акценти, маніпулятори  створюють нову мову, яка має свою 
специфіку і свою пластичність. До одиниць такої мови зокрема на-
лежать скріпт (англ. scripting language), мем (англ. meme), слоган 
(англ. sluagh-ghairm), медіа-вірус (англ. mediavirus). Вибудовується 
така система: ЗМІ – передача – ритор – емоційно забарвлене по-
відомлення з вираженою позицією тієї особи, яка його робить. За 
допомогою засобів, якими користується ритор, суб’єктивуються 
подані матеріали, або ж створюється  радикальний мовний злам, 
що дисонує на фоні звичайної мови ефіру. І тоді виникає ефект, згід-
но з яким інформація у віртуальному просторі поширюється з біль-
шою динамікою та має значний суспільний резонанс.

За таких умов реальна дійсність виявляється неактуальною. 
По-перше, вона не має того медійного ефекту, по-друге, вона зде-
більшого не вписується в «магістральну лінію» медійного кана-
лу. Таким чином, утворюється контрольоване поле, формуються 
особливі принципи мови, насичені симулякрами, які здійснюють 
деструктивну і агресивну дію, знищують інакшість всередині 
спільноти.  На позначення цього процесу доцільно використовува-
ти термін «прихований тоталітаризм».

Мова прихованого тоталітаризму конструюється шляхом утво-
рення топографії символів, тобто структури символів і певних 
акцентів, які логічно приводять суб’єкта до певних висновків, необ-
хідних замовнику думок, і поєднують в собі кілька факторів: це мо-
же бути історична, соціальна чи будь-яка інша суспільно значима 
спекуляція. Розставляються мовленнєві акценти, через які людина 
проходить шлях від прихованої ідеї до цілком осмисленої думки.

Прихований тоталітаризм – це явище, яке не має конкретно-
го об’єкта впливу (він прихований, недоступний), але має чіткий 
механізм тотального впливу на маси і на всі аспекти людської жит-
тєдіяльності засобом використання сучасних інформаційних тех-
нологій та інших засобів впливу на масову свідомість. 

Таким чином, можна зробити висновок, що мова в сучасному світі 
переживає мутацію в аспекті контрольованого інформаційного про-
стору, в якому мовленнєвий аспект нівелюється, або ж підпадає під 
вплив симулякрів, створюючи ситуацію прихованого тоталітаризму.
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Філософсько-антропологічний аспект феномену селфі в 
сучасній культурі

Юлія Петрук
Національний Університет «Києво-Могилянська академія» (Київ)

Автофотопортрети існують відтоді, відколи з’явилися перші 
фотокамери, тобто з ХІХ ст. Але селфі (англ. selfie, або self-portrait 
photography) є новим поняттям, що за визначенням Оксфордського 
словника, який назвав його словом 2013 року, є «фотографією себе, 
зробленою за допомогою смартфону чи веб-камери і поширеною 
через соціальні медіа» [Oxford dictionary].

Найбільшим і найпопулярнішим сховищем селфі у віртуально-
му просторі наразі є Інстаграм, де з 16 січня 2011 року, коли було 
опубліковано перше селфі, хештеґ #selfie використали понад 88 
млн. разів [Gupta, p. 6]. Отож виникає запитання: чому селфі є та-
ким популярним і яким чином воно, як вид фотографії, здатне фор-
мувати ставлення людини до себе та світу. 

Образ завжди відігравав важливу роль у сприйнятті людиною 
реальності, але з появою фотографії він набув ще більшого значен-
ня. Фотообраз здійснив революційний переворот і змінив світогляд 
людини. Цю революційність фотографії, як відзначила Сьюзен Зон-
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таґ, помітив ще Людвіг Фоєрбах. У передмові до другого видання 
«Сутності християнства», написаної через кілька років після ви-
никнення фотокамери, він пише, що завдяки фотокамері перевага 
тепер надається не реальній речі, а її образу, копії замість оригіналу, 
уявленню замість дійсності [Сонтаг 2013, с. 200 – 201].

Дуже легко критикувати фотографію за її апріорну придатність 
до маніпуляції та викликання залежності, за її претензію бути новою 
реальністю. Проте факт залишається фактом: ця реальність оточує 
нас. Так, на думку Вілема Флюссера, людина вже живе в фотоунівер-
сумі, а перебування у ньому - це не що інше, як переживання, пізнан-
ня і оцінювання світу крізь призму фотографії [Флюссер 2008, с. 83].

Зокрема Зонтаґ помічає у фотографії здатність до перетворення ча-
сового континууму. Проекції у майбутнє та минуле створюють вихід 
у реальність відсутнього. Кожне схоплене спалахом камери «тепер» 
проектується у майбутнє, нагадуючи постійно про минуле. З появою 
фотографії стало можливим побачити те, що до неї можна були лише 
уявляти. Наприклад, зауважує Зонтаґ, для нас  безцінною виявилася 
фотографія Шекспіра, якби тоді були фотокамери [Сонтаг 2013, с. 201]. 

Фотографуючи, ми творимо історію. Фотографуючи і розмі-
щуючи фотографії у віртуальному просторі сьогодні, ми творимо 
фотоісторію онлайн, утверджуючи цим реальність власного існу-
вання. «Роблю селфі, відтак, існую» прийшло на зміну картезіан-
ському «cogito ergo sum». Селфі стало символом віри у реальність 
свого існування, засобом самоствердження.

Переглядаючи селфі, ми спостерігаємо за особистим життям інших 
та за собою – як «хронічні вуаєристи». Отже, поняття Зонтаґ «хро-
нічний вуаєризм» можна доповнити іншими поняттями: «хронічний 
автовуаєризм», як прояв нарцисичного захоплення своїми автофото-
портретами, та «хронічний «постінг» селфі. Воно підтримує шаблонні 
форми самопрезентації, бажання виставити своє життя для спостере-
ження, що спричиняє гіпертрофовану залежність від погляду інших. 

Селфі як породження постмодерної культури повністю стерло 
межу між елітарним і масовим у суспільстві, а соціальні мережі – 
між публічним та особистим життям. І, можливо, саме тому селфі 
існують у соціальних мережах. «Запостивши» фото будь-чого у 
соціальній мережі, ми стверджуємо для себе та інших, що це щось 
справді важливе, або створюємо ілюзію важливості.

До традиційного фото, на відміну від селфі, існує певна недові-
ра, на кшталт того, як примітивні народи бояться, що фотокамера 
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вкраде у них душу. Натомість у селфі стосунки «суб’єкт – об’єкт фо-
тографування» стають одним цілим: «селфіст» фотографує себе 
тоді, коли він фотографує себе. Отже, вкрасти душу селфіста і може 
тільки він сам. Про можливість оволодіння речами і людьми через 
фотографію без посилання на досвід говорить Сьюзен Зонтаґ, коли 
описує механізм входження у споживацькі взаємини зі сфотогра-
фованими подіями, вироблення звички не відрізняти, були ті події 
частиною нашого досвіду чи ні. Врешті, все зводиться до оволо-
діння інформацією, а не досвідом, адже усе сфотографоване стає 
частиною інформаційної системи [Сонтаг 2013, с.203 – 204].

Можемо також припустити, що, порівняно з традиційним фо-
то, селфі є втіленням штучних форм поведінки, які зумовлені осо-
бливостями її фіксації. Наприклад, уже «канонічні» типи селфі: 
дакфейс (duckface selfie) чи селфі в дзеркалі, чи у спортзалі, чи за 
обідом, що виступають яскравими прикладами соціального кон-
формізму і нарцисизму.

Як і будь-яка фотографія, селфі є «вбивцею» часу: увічнюючи мо-
мент, воно робить його застиглим, незмінним і придатним до воскре-
сіння лише в уяві. Селфі, як автофотопортрет, має суїцидальні риси та 
містить претензію оживити свій образ у віртуальному світі соціальної 
мережі, де можна створити ідеальну (але не живу) версію себе. 

Отже, зазначені аспекти феномену селфі – оволодіння часом іс-
нування та подіями життя, фіктивна самопрезентація і гіпертрофо-
вана залежність від погляду інших тощо – засвідчують важливість 
філософського дослідження того, як автофотообраз, нескінченно 
відтворюваний для соціальних мереж і в цих мережах, змінює люд-
ське існування.
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Цінність невисловлюваного: феномен «мовчазного 
знання» у філософії науки Майкла Полані

Надія Петруньок, к.ф.н.
Національний Університет «Києво-Могилянська академія» (Київ)

Мовчазне (або ж неявне) знання – головний термін у концеп-
ції персонального знання Майкла Полані. З одного боку – це 
трансформація поняття об’єктивності пізнання. Філософ пише: 
неартикульоване знання – не означає «позбавлене об’єктивнос-
ті». Навпаки, воно об’єктивне, адже також апелює до реальності 
[Polanyi 2005, preface]. З іншого боку, маємо справу з проблемати-
зацією самого поняття знання як JTB (обґрунтованого істинного 
переконання) [Gourlay 2002, p. 12].

Майкл Полані  підтримує буквальне вживання поняття 
«мовчазне знання», попри його формальну суперечність карте-
зіанському ідеалові раціональності та фінальній сьомій тезі «Логі-
ко-філософського трактату» Людвіга Вітґенштайна [Polanyi 2005, 
p. 91]. Обґрунтування такої позиції базується на простому логіч-
ному поясненні: попри те, що інтелектуальні переваги людини 
майже повністю завдячують мові, сам мовленнєвий дар спирається 
на наші певні долінгвістичні переваги [Polanyi 2005, p. 71]. Окрім 
того, на користь обмеженості лінгвістичного оптимізму свідчить, 
згідно з Полані, й те, що в науковому пізнанні (зокрема це працює 
і на рівні математичних обрахунків) самі лише символічні опера-
ції не дають приросту інформації – для цього необхідний інтелект 
і  коректна інтерпретація даних, а відтак – і звернення до царини 
«мовчазного знання» [Polanyi 2005, p. 86].

Але чи все приховане таки стає зрештою сказаним? Відповідно 
до міркувань Полані, артикуляція пізнаваного не лише не завжди 
можлива, але й не скрізь доцільна. З одного боку, є ціла сфера неви-
мовного (до неї належать, зокрема згадувані Вітґенштайном унікаль-
ний чуттєвий досвід – такий як, наприклад, особисте переживання 
болю, а також неможливість остаточно пояснити слідування лю-
диною якомусь правилу) [Gourlay 2002, p. 5]. З іншого ж боку –  
мовчазне знання почасти може перетворюватися в експліцитне.  
І такі випадки цікаві, адже неявне і формально висловлене не завж-
ди можуть узгоджено і послідовно поєднуватися. Неявним у таких 
випадках, принаймні на певний час, залишається умисно прихова-
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не, секретне знання. До переліку, крім того, також потрапляють не-
визначене, очевидне та невпізнане знання [Gourlay 2002, p. 5].

Полані звертає особливу увагу на те, що навіть у зіткненні з екс-
пліцитним мовчазне знання не завжди розчиняється, адже сприй-
няття слів переважно зорієнтоване на їхнє значення, а не на самі 
слова чи звуки. Відтак, читаючи текст, ми пізнаємо його ще до фак-
тичного «промовляння». Так, значущими для нас стають не нові 
слова і знаки, а лише ті, які ми сприймаємо на основі попередньо 
зафіксованого нами значення [Polanyi 2005, p. 96]. Тож той, хто пі-
знає, потрапляє у ситуацію специфічної подвійної невизначеності: 
«не можна висловити все, що знаєш» (цю вже класичну формулу 
«мовчазного знання» надалі Полані розвинув у праці The Tacit 
Dimension), але також – «не можна знати всього вже закладеного в 
те, що ми можемо сказати» [Polanyi 2005, p. 99]. Полані згадує один 
із найцікавіших в історії науки випадків останнього. Йдеться про 
часткове передбачення Коперником теоретичних побудов Кепле-
ра і Ньютона [Polanyi 2005, p. 109].

Культурні штампи та інтелектуальні традиції працюють завдя-
ки мовчазному знанню. Так звані неформалізовані зв’язки Полані 
вважає принципово важливими для раціоналізму. Філософ упев-
нений: творення нових понять і концептів набагато більш плідне, 
коли вченим вдається розкрити якісь несподівані результати дослі-
джень науковців попередніх поколінь [Polanyi 2005, p. 109]. Вод-
ночас про гіпостазування такого прихованого знання в жодному 
разі не йдеться. Порівняно з «Персональним знанням» (Personal 
Knowledge, 1958), у праці  «Мовчазний вимір» (The Tacit Dimension, 
1966) Полані частково зміщує акцент і пом’якшує свою позицію: 
іноді мовчазне знання можна не лише вдало експлікувати, але в де-
яких випадках і замінити експліцитним (теоретичним) без особли-
вих втрат. Так відбувається, наприклад, у медичній практиці: лікар 
набагато краще знає організм пацієнта попри те, що в останнього 
незрівнянно більший досвід власного тіла [Polanyi 2009, p. 20]. До-
слідники називають це еволюцією поглядів Полані [наприклад, 
Gourlay 2002, p. 10], ми ж можемо припустити, що таке пізніше 
уточнення – визнання того, що невисловлюване ще менш схоплю-
ване, ніж Полані припускав у «Персональному знанні».

На наш погляд, посилення уваги Полані до мовчазного знання 
та спроба більш ретельно описати його складність надалі прислу-
жилися для розширення концепції раціональності, історизації 
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і соціологізації науки, що були характерні для постпозитивізму. 
Крім того, це стало ще одним аргументом у суперечці з філософією 
мови, прихильники якої послідовно критикують «грубе» розріз-
нення, запропоноване ще Гілбертом Райлом, на «знати, що» (екс-
пліцитне знання) і «знати, як» (мовчазне знання) [Adams 2006, p. 
6]. Дослідники доречно підкреслюють: попри наближеність до мо-
ви тіла, мовчазне знання усе ж таки значуще не лише в побутовому 
досвіді, а й для науки, оскільки його визначальний вимір – когні-
тивний [наприклад, Little 2009]. Ймовірно, цим і неабияк живиться 
захоплення від створюваного мовчазним знанням «ноу-хау».
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Категорії необхідності та справедливості у науковому 
пізнанні: погляд Богдана Кістяківського

Анна Пилипюк 
Національний Університет «Києво-Могилянська академія» 

(Київ)

Методологічне роз’яснення понять, якими науковці оперують 
у пізнанні явищ, є важливою темою дослідження видатного київ-
ського науковця Богдана Олександровича Кістяківського (1868 –  
1920). Питання побудови наукового знання про суспільство ви-

http://understandingsociety.blogspot.com/2009/09/tacit-knowledge.html
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магає прискіпливої уваги до оперування категоріями, на яких 
базується методологія. Зокрема, категорії необхідності та справед-
ливості є такими, що постійно трапляються у наукових побудовах. 
Прояснення специфіки їх застосування до явищ природи та соціу-
му має на меті дослідження Кістяківського.

Задля розкриття категорії необхідності у науковому пізнанні 
слід насамперед звернутися до понять випадкового та закономір-
ного в природі та соціальних явищах. Явища зовнішнього світу 
можуть бути досліджені як необхідні (під дією загальних причин, 
закономірності) та як випадкові (у особливості конкретного вті-
лення загальних причин та умов) [Кистяковский 2010, с. 137].

Ізолювання певних груп причин у науковому пізнанні дає змогу 
говорити про фізичні, хімічні, фізіологічні групи законів. «З точки 
зору закономірності світ є системою відомих рядів, що складають-
ся з причиново пов’язаних між собою явищ», – каже Кістяківський 
[Кистяковский 2010, с. 138]. Але у дійсності жодне з явищ не існує 
ізольовано, тобто його причинами не є лише певна група законо-
мірних явищ, а постійно існує перехресний вплив різних чинників; 
відповідно, існує випадковість.

Різниця природничого та історичного дослідження полягає 
у скеруванні наукового зацікавлення дослідника (науковця – на 
виявлення типових причинових відношень, а історика – на уні-
кальність досліджуваного) [Кистяковский 2010, с. 141]. Різниця 
також полягає в логічній структурі дослідження: судження нау-
ковця-природничника є аподиктичними, вони говорять про те, як 
має бути; судження історика є асерторичними, вони кажуть, що 
так є або що так було [Кистяковский 2010, с. 142].

Досліджувані причини в природі та суспільстві  належать до різ-
ного роду причин. Причинам у  природі властивим є предикат безу-
мовної необхідності. Тобто, причинні співвідношення в природничих 
науках мислимі в ізольованому вигляді, безвідносно до певного місця 
та часу, але водночас вони можуть бути застосовані до будь-якого міс-
ця та часу, де є відповідні умови. Кістяківський каже про «свободу віч-
ної правди від умов місця та часу» [Кистяковский 2010, с. 146].

Застосування причинового пояснення до соціальних явищ 
також є можливим у науковому пізнанні. Приклад марксизму де-
монструє можливість наукового пізнання соціальних явищ через 
категорію причинності, або необхідності. Кістяківський  схвально 
оцінює вимогу загального та послідовного застосування причи-
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нового пояснення (зведення всіх соціальних процесів до розвитку 
економічних відносин та виробничих сил країни) у дослідженні со-
ціальних явищ [Кистяковский 2010, с. 155].

Поряд із категорією необхідності (яка є однаково валідною для 
дослідження світу природи і світу людини) у дослідженні соціаль-
них явищ також оперують категорією справедливості. Категорія 
справедливості пов’язана з питанням обов’язку та питанням належ-
ного. Спільною для категорій є їхня невід’ємність та загальнозна-
чущість для мислення взагалі. Суттєвою для наукового пізнання 
є строга диз’юнкція в користуванні категоріями. Категорія необ-
хідності є категорією пізнання, категорія справедливості – оцінки, 
яка до пояснення явища нічого не додає. «Виносячи моральний 
вирок, ми маємо поступатись поясненням із причинового боку», – 
каже Кістяківський [Кистяковский 2010, с.195].

Таким чином, у науковому пізнанні світу можливим є оперу-
вання категоріями необхідності та справедливості. Категорія не-
обхідності з однаковою доцільністю може бути застосована як до 
явищ природи, так і до явищ соціуму. Її застосування пов’язане із 
причиновим поясненням досліджуваних явищ. Категорія справед-
ливості, яка є категорією оцінки, недоречна у науковому пізнанні 
природи. У пізнанні соціальних явищ її застосування має бути чіт-
ко відмежоване від причинового, позаоцінкового пояснення явищ.
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Чи можливий діалог з літературним текстом?

Аліна Полівода 
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

(Дніпро)

Індивідуальне буття тексту, проголошене філософською герме-
невтикою, зміщує герменевтичні акценти від археології авторського 
«Я» до інтерпретаційної свободи в роботі з автентичними текста-
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ми. Стверджується, що у процесі читання здійснюється комунікація 
не між читачем та уявним автором твору, а між читачем і самим літе-
ратурним текстом з метою виявлення смислу останнього.

Поверховий розгляд даного питання виявить, що метою діалогу 
з літературним текстом може виступати цілісне сприйняття твору, 
забезпечене за допомогою методологічного апарату, або осмислен-
ня авторської позиції як спроби викриття його історичності та духо-
вності чи формування певного способу мислення реципієнта згідно 
з ідеологічними установками автора тощо. Тому, на перший погляд, 
здається очевидним, що вихідною інтенцією діалогу між читачем та 
літературним твором є суб’єктивне та однобічне сприйняття реци-
пієнтом позачасового та ідеального у своєму бутті тексту.

Сумнівно, що в такому здійсненні діалогу між текстом та чита-
чем зберігається висловлене М. Гайдеґером переконання: «мови-
ти-один-до-одного означає: щось одне одному казати, щось одне 
одному показувати, сказаному себе поперемінно ввіряти» [Гай-
деґґер 2007, с. 232], – оскільки не виконується первинна умова – 
комунікація має бути двосторонньою, суб’єкти воліють не лише 
говорити, але й чути один одного. Недарма Г.-Ґ. Ґадамер, назива-
ючи діалог чи розмову основною моделлю будь-якого порозумін-
ня, наголошує, що «розмова, як відомо, неможлива, якщо один з 
партнерів неодмінно вважає себе в домінуючому положенні, в по-
рівнянні з іншим» [Ґадамер 2000, с. 107–108]. Отже, якщо розмова 
відбувається там, де суб’єкти змінюють одне одного, то як можли-
вий вплив реципієнта на самодостатній у своєму бутті твір?

У пошуках стратегії, яка б пропонувала дистанціювання від пара-
дигми пасивного реципієнта, можна звернутися до теорії читацького 
відгуку, оминаючи її радикалізовану версію, за якою читач віднахо-
дить у тексті лише той зміст, який сам у нього вкладає, тобто суб’єктив-
но формує сутність твору – така позиція аналогічно ігнорує вимогу 
діалогу. У своїй помірній формі, рецептивній естетиці В. Ізера та Г. Р. 
Яуса, теорія читацького відгуку зосереджує увагу на активності чита-
ча в процесі інтерпретації, де читач доповнює авторський зміст, актуа-
лізуючи потенціал твору в русі свого прочитання та тлумачення. 

Твір, на думку представників рецептивної естетики, є не лише 
текстом чи результатом суб’єктивістського бачення читача, а взає-
модією обох факторів: до моменту свого прочитання твір побутує 
у потенції і лише активна взаємодія адресанта – тексту – адресата 
пробуджує його до життя. Наприклад, Г. Р. Яус вважає, що літера-
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турний текст, а особливо поетичний, існує в просторі діалогічного 
розуміння, в якому «значення конкретизується далі на опосеред-
кувальному горизонті запитання і відповіді від рецепції до рецеп-
ції» [Яус 2011, с. 520].

Зробити висновок можна словами Роберта Кросмана: «Читач 
і текст не існують у порожнечі. Радше, вони оточені обширною 
серією лінгвістичних, літературних та культурних традицій ін-
терпретації і принаймні деякі з них читач не може не знати і не ви-
користовувати, так як це саме те, що зветься «читанням» [Crosman 
1987, p. 365]. Спосіб прочитання, таким чином, залежить не лише 
від суб’єктивної інтенції читача на очікуваний смисл твору, а й від 
колективної згоди, закріпленої у традиції, щодо шляхів інтерпре-
тації даного тексту. Тому реципієнт здатен впливати на твір, змі-
нюючи традицію його прочитання, формуючи новий спосіб його 
тлумачення та розуміння, надаючи твору якісно новий зміст.
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Пропозиція як складова мови у релігійній філософії 
Алвіна Плантінги

Марія Полісюк 
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

(Дніпро)

Пропозиція для А. Плантінги співвідноситься з поняттям суджен-
ня, якому властиво висловлювати або істину, або брехню. На думку  
Плантінги, пропозиції як такі не є значеннями. Значенням є те, що 
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визначає, що речення, дане у контексті або у ряді обставин, виражає 
певну пропозицію. Пропозиція «Лондон в Англії більший за Лондон 
в Онтаріо» виражається реченням «Лондон в Англії більший за Лон-
дон в Онтаріо» в силу того значення, що має це речення. У цьому сенсі 
майже всі відповідні речення виражають ту саму пропозицію, тобто 
речення корелює з пропозицією. У такому випадку значення речен-
ня має містити такі елементи: використане речення та контекст даної 
пропозиції (завжди для однієї пропозиції). [Plantinga 1999, c. 189].

На відміну від попереднього прикладу, таке речення, як «Я ра-
дісний» також включає в себе використане речення та контекст 
пропозиції, але для різних пропозицій. Коли я використовую це 
речення, воно виражає пропозицію, що я маю радість; коли його 
використовуєте Ви, то воно виражає пропозицію, що Ви маєте ра-
дість. Із точки зору Плантінги, значеннями є не пропозиції, а ско-
ріше властивість включати в себе речення та контекст пропозиції. 
Значення безпосередньо залежать від природних мов, тому що 
природна мова ставить питання про присудження такої властиво-
сті елементам природної мови, як пропозиція.

Плантінга підкреслює, що Меролд Вестфал (Merold Westphal) 
вважає, що мова, якою ми спілкуємося, не відноситься до значень 
і пропозицій, які ми можемо висловити. Тобто, приймаючи про-
позиційну картину, ми повинні припустити, що наші мови, мовні 
ігри, образ життя, місце в історії не мають жодного стосунку до 
пропозицій, які ми висловлюємо.

Натомість Плантінга характеризує значення як функцію мов-
них ігор, в яких вони задіяні, тобто значення, які ми можемо ви-
словлювати, залежать від нашої мови та наших лінгвістичних 
можливостей. І навіть якщо пропозиції не залежать від природних 
мов, з цього не випливає, що обсяг пропозицій, які ми можемо ви-
користовувати, також не залежить від наших лінгвістичних мож-
ливостей та історичних обставин [Plantinga 1999, c. 190].

Існує багато пропозицій, які може висловити доктор філософ-
ських наук, але не зможе висловити дев’ятикласник. Більше того, 
деякі пропозиції відображають специфіку конкретної мови. На-
приклад, існує мова А, мова В та пропозиція Р за умови, що ті, хто 
спілкуються чи знають лише мову А, не можуть висловити Р, у той 
час, коли ті, хто спілкуються мовою В, можуть висловити Р. Багато 
пропозицій є такими, що люди не можуть їх зрозуміти через ма-
ленький обсяг лінгвістичних ресурсів. 
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Все ж таки, вважає Плантінга, для багатьох пропозицій наш 
розум недосконалий, хибний та інфікований неправильним уяв-
ленням. Плантінга не вважає, що мовні ігри розпочинаються у се-
редовищі чистого сенсу (Tabula rasa Дж. Локка). Як представник 
протестантської релігійної філософії Плантінга вважає, що розум 
людини інфікований гріхом та має спотворені уявлення, але в цьо-
му сенсі мислитель користується моделлю Фоми Аквінського та 
Ж. Кальвіна sensus divinitatis – вродженого почуття божественного 
[Карпов 2014, с. 74]. Тому єдиним завданням стає не розрізнення іс-
тинних і хибних пропозицій, бо функція філософії полягає не в то-
му, щоб шукати чисту істинність чи хибність пропозицій, а в тому, 
як цю істинність чи хибність можливо знайти у певних історичних, 
лінгвістичних та інших умовах [Plantinga 1999, c. 190].

Плантінга зазначає, що наше розуміння пропозицій класифіку-
ється їхньою глибиною. Наприклад, я знаю, що електрони мають 
негативний заряд, а ви знаєте, як ця пропозиція зв’язана з багатьма 
іншими, тобто Ви знаєте те саме, але краще за мене. У цьому сен-
сі знання Бога значно перевершує наше знання у будь-якій сфері. 
Також мислитель зазначає, що пропозиції існують незалежно від 
нас та нашої діяльності. Саме цим шляхом зв’язані люди з Богом, 
вважає Плантінга. Усі пропозиції залежать від Бога таким чином, 
як думки залежать від того, хто їх обмірковує. Наша думка лише 
узагальнює ті пропозиції, що були створені Богом. Завдання нашої 
думки лише в тому, щоб схопити річ чи пропозицію, яка існує неза-
лежно від нас, та яка існувала вже вічність до нашої появи. 

З точки зору Плантінги, християни володіють щонайменше од-
нією з пропозицій (істин), яка не залежить від них, тобто Єванге-
ліє, блага новина, яка є істиною. Це чудова новина та істина, що Бог 
у Христі примирив зі Собою світ [Plantinga 1975, с. 129].

Отже, для Плантінги пропозиція – це судження, яке висловлює 
істину або неправду. Значення – це властивість включати в себе ре-
чення та контекст пропозиції, воно є залежним від мовних здібнос-
тей того, хто це значення висловлює або вкладає в речення.
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Самостійне мислення як шлях до «світу ідей» Платона 
(інтерпретація міфу про печеру)

Андрій Резніченко
Національний університет «Києво-Могилянська академія» (Київ)
Аліна Зібєрова 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудро-

го (Харків)

Однією з рис сучасної епохи є безупинне артикулювання слів 
у повсякденному та інформаційному просторах. Велика кількість 
мовленнєвих актів викликає ілюзію поліфонії  рівноцінно самостій-
них думок. Через  інтенсивну зміну подій у світі та велику кількість 
джерел інформації виникає загроза  втрати не лише самостійного 
мислення, а й орієнтирів, що вказують на його відновлення чи на-
буття. У цій ситуації особливо актуальним видається Платонів міф 
про печеру, який, на нашу думку, має підстави бути тлумачений (се-
ред інших інтерпретацій [Реале, Антісері 1994, с. 129–130]) як такий, 
що показує безпосередній взаємозв’язок самостійного мислення та 
світу Ідей. Ми спробуємо показати процес того, яким чином відбу-
вається самостійне мислення, і чому воно неминуче означає тотож-
ність із Ідеєю Блага, або, іншими словами, чому  «вершиною світу 
думки є  ідея добра  –   розрізнити її дуже важко, але якщо комусь це 
вдається, той неодмінно дійде висновку, що саме вона  –  причина 
всього, що слушне й прекрасне» [Платон 2000, с. 212].

На початку сьомої книги «Держави» Сократ розповідає Главко-
ну про в›язнів, скутих кайданами, що сидять обличчями до стіни і 
бачать тіні статуй та зображення інших живих істот з каменю та де-
рева, що відбиваються від світла вогнища, які люди проносять за їх 
спиною. Оскільки в’язні перебувають у такому становищі з дитин-
ства, вони  «сприймали б за істину не що інше, як тільки тіні певних 
предметів» [Платон 2000, с. 210]. Сократ наголошує: якщо з в’язня 
зняти кайдани та змусити його розвернутися в протилежний бік, 
пройтися, подивитися на сонце,  то це викличе у нього надзвичайну 
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муку; і якби хтось почав його запевняти, що насправді він  «набли-
зився до буття і звернувся до правдивіших з існуючих речей» [Пла-
тон 2000, с. 210], а до цього бачив лише дрібниці, то в’язень скоріше 
подумав би навпаки. А якщо б він звик до світла, проте потім повер-
нувся до печери, очі його знову пристосувалися б до темряви.

Ніщо не заважає в образі тіней побачити мислення стереотипами 
або авторитетами, а в образі Сонця, що перебуває по той бік стіни, –  
самостійне мислення.  Ми не забуваємо, що в’язня, який бачить ли-
ше тіні, щось має змусити повернутися в протилежний бік, причому 
це має статися добровільно. Сократ наполягає на користі для цього 
низки наук, серед яких геометрія, стереометрія, музика і арифмети-
ка. Ці науки стимулюють мислення, особливо арифметика, яка «за 
своєю природою належить до тих, які провадять людину до розумо-
вого пізнання» [Платон 2000, с. 218], змушуючи розум знаходити 
протилежності там, де чуттєве не розрізняє нічого і сприймає лише 
одне. Розглядаючи приклад із пальцем, Сократ показує, що чуттєве 
«бачить» лише один палець, а розум, розглядаючи сигнали чуттєво-
го про твердість та м’якість пальця, розцінює предмет як такий, що 
має протилежності. А здатність до розрізнення, притаманна розуму, 
і є здатністю мислити, причому мислити самостійно, адже справжнє 
розрізнення може бути лише самостійним.

Проте вищенаведені науки є лише допоміжними засобами на 
шляху до діалектичного методу, який «іде правильною дорогою, 
розглядаючи положення і таким чином наближаючись до першо-
початку, щоб надати йому переконливості» [Платон 2000, с. 230]. 
Діалектика, за своєю суттю, є вмінням розрізняти, а отже, і само-
стійно мислити. Вона складається з пізнання та розсудливості, що 
становлять мислення, та  віри й уподібнення, які є думкою. Дум-
ка – це сфера явищ, які постають і гинуть, тобто є становленням, 
а мислення пов’язується зі сутністю буття. Таким чином, варто 
відрізняти мислення як виокремлення різних явищ у певній зако-
номірності від думки, яка сліпо уподібнюється плинним явищам. 
Діалектик, за словами Сократа, схоплює суть кожної речі, а «хто 
не вміє визначити за допомогою доказу ідею добра і виокремити її  
з-поміж усього іншого, хто, наче на полі бою, не торує собі шлях  
крізь протилежні аргументи, прагнучи свій погляд оперти не на 
думку, а на розуміння сутності, хто при цьому всьому не спотика-
ється на своєму шляху у невпевненості, про того, якщо він такий 
насправді, ти скажеш, що він не знає ні самого добра, ні будь-якого 
іншого добра взагалі» [Платон 2000, с. 231].
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Отже, інтерпретуючи міф про печеру таким чином, що само-
стійне мислення виявляється тотожним світу ідей та ідеї блага, 
ми знайшли спільність між аргументами Платонівського Сократа 
та нашими думками: здатність до розрізнення, яке культивується 
арифметикою, є ознакою самостійного рішення; здатність осягати 
сутність кожного предмета за допомогою діалектики (що ґрунту-
ється на відмінності між мисленням і думкою) і є перебуванням у 
світі ідей (адже суть предмета – це і є його ідея); у свою чергу, та ж 
діалектика  дозволяє виводити більш загальні та точні положення, 
що врешті-решт приведе до осягнення Ідеї Блага.
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Левінас і звичайна людина

Людмила Речич 
Національний Університет «Києво-Могилянська академія» (Київ)

Феноменологія на французькому ґрунті спричинила розквіт 
різноманітних форм філософського письма. Часто звертають увагу 
на відкритість гуссерлівського проекту до нових сенсів, що вини-
кають у нескінченному горизонті. А постійні пошуки і новаторські 
експерименти з мовою, так само як і радикальна світоглядна сво-
бода деяких французьких авторів, постійно живлять цікавість до 
french studies загалом. Тому не дивно, що те, що неможливо (заборо-
нено) вимовити, найлегше шукати тут.

У своєму есеї «Сад і звичайна людина» Жорж Батай пропонує 
подивитися на славнозвісного маркіза з погляду здорового глузду. 
Цей хід він обґрунтовує тезою, згідно з якою підривна стратегія 
Сада розгортається через його власне протиставлення і протисто-
яння – можливо, не непохитне – чесній, нормальній людині, «яки-
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ми є всі ми», – іронічно додає Батай [Батай 1987, с. 176]. Далі він 
стверджує, що навряд чи Сад наївно хотів когось переконати – він 
радше жадав кинути виклик. Саме радикальність і крайність цього 
виклику і є, як не дивно, його виправданням. Якби це не була ціл-
ковита брехня, а уявлення, на котрі замахнувся Сад, не були непо-
рушними, увесь садівський проект виявився б безглуздим.

Іноді говорять про «етику» де Сада як про певну систему погля-
дів на те, як слід жити і як слід чинити. Вже Моріс Бланшо звертає 
увагу на те, що сильною стороною творів маркіза є цей експлікова-
ний світогляд, навіть попри всю потворність поведінки, яка його 
породила та живила. І цей інтелектуальний продукт, за Бланшо, і 
його законність не в змозі не підтвердити жоден філософ. Близький 
друг останнього Емануель Левінас є тією фігурою, яку нечасто по-
бачиш поряд із прізвищем де Сада. Однак певні спроби такої еквілі-
бристичної компаративістики було здійснено. Достеменно можна 
сказати наступне: те, що Левінас називає ethique, також не є етикою 
у звичному сенсі слова. Левінасівська етика Іншого – це «метафізи-
ка, яка передує онтології». Отже, вона не є ані системою поглядів, 
ані правилом, ані, тим паче, набором правил. Наразі зупинимося 
на тому, що в стосунку до Сада і в стосунку до Левінаса йдеться про 
доволі особливі випадки етичного досвіду.

Думка про те, що левінасівська етика також є провокативною і 
викличною, є доволі поширеною. Відомий дослідник його філософії 
Роберт Бернасконі видав під власною редакцією збірку есеїв із відпо-
відною назвою: «Провокація Левінаса» (1988). Доволі наочно демон-
струє радикальність філософських позицій Левінаса його концепція 
відповідальності перед іншим. У своїй книжці «Інакше ніж бути, або по 
той бік сутності» (1974) він пропонує погляд на відповідальність як та-
ку, що передує і уможливлює мою суб’єктивність. Ця відповідальність 
не лише не є моїм вольовим актом, вона – проти моєї волі. Я заручниця 
для іншого, заручниця цієї відповідальності на межі переслідування. 

Перед іншим, що є гнаним та переслідуваним, мене звинуваче-
но і «притягнуто» до відповідальності в моїй невинності. З одного 
боку, ці поняття «заручник», «переслідування», «гоніння» мож-
на редуктивним чином проінтерпретувати як метафори. З іншого –  
Левінаса також варто допитувати, сприйнявши їх за щиру прав-
ду. Зокрема, це робить Джудіт Батлер у роботі «Давати собі звіт» 
(2005), де вона також з погляду здорового глузду намагається дати 
раду цій левінасівській відповідальності.



100

Конфігурація Батай – Бланшо – Левінас не є випадковою. Ці 
мислителі не тільки поділяли один хронотоп і схожу філософську 
долю, перебуваючи в певному сенсі на маргінесах головних інтелек-
туальних трендів XX століття. Принципову структурну спорідне-
ність їхніх проектів обстоює Джозеф Лібертсон [Лібертсон 1982, 
с. 9]. Він вважає, що в серці левінасівської етики лежить трансгре-
сія (за Батаєм). Безособовість Бланшо характерна для комунікації 
у левінасівській парі Я – Інший. А трансгресія і собі є контекстом 
безособовості. У той же час Левінас не поділяв обсесію і Батая, і 
Бланшо де Садом. Для нього вагомим був досвід Другої світової і 
Шоа. Однак попри те, що він намагався дати відповідь на геть інші 
питання і виклики, Левінас також запропонував блискуче філософ-
ське туше де Саду. Він відповів на питання, чому «чесна, нормальна 
людина» не може бути садівським самотнім і похітливим сувере-
ном. Треба зауважити, що левінасівська філософія є чимось знач-
но більшим за витончену відповідь де Саду, але її розгляд у таких 
«грубих» термінах видається продуктивним і цікавим.
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Міфологічні елементи в мові соціальних мереж: 
актуалізація концепцій Е. Кассірера та Р. Барта

Олександр С’єдін 
Національний Університет «Києво-Могилянська академія» (Київ) 

Структурний аналіз міфу Ернстом Кассірером та Роланом Бар-
том стає можливим в традиції, у якій міф перестає вважатися арха-
їчною формою свідомості, суб’єктивною ілюзією певної історичної 
групи, яку можна роз’яснити методами етнопсихології. Дана тради-
ція була закладена Шеллінгом, який переосмислює міф в пробле-
матиці символічного виразу як автономний та необхідний продукт 
духу,  властивий людині  спосіб осягання світу. [Шеллінг 1966, с. 
106]. Кассірер вже констатує, що «у всьому, аж до структури нашо-
го світосприйняття, тобто аж до тієї області, яку ми з наївної точки 
зору зазвичай вважаємо власне «дійсністю», виявляється продов-
ження первинних міфологічних мотивів» [Кассирер 2002, с. 26]. 

І в філософії Кассірера, і в філософії Барта міфологічне обґрунто-
вується через проблему означування, поєднання предмету зі своїм 
образом, змісту зі знаком. Саме в «напрузі між суб’єктом та об’єктом, 
внутрішнім та зовнішнім» в процесі означування виникає простір 
для людської уяви, народжуються образи та ритуали, виникає мис-
лення, в якому, слідом за Шеллінгом повторює Кассірер, ототожню-
ється загальне та особливе, ідеальне та реальне [Кассирер 2002, с. 34].

Кассірер, розрізняючи міфологічне та науково-теоретичне мис-
лення, наголошує на певній особливості сприйняття простору та 
часу у міфі, іншій каузальності. Якщо в науковому мисленні у зв’язок 
каузальності вступає певний виділений у якості умови з загального 
комплексу момент, який таким чином виражає універсальну законо-
мірність вищого порядку, то для міфологічного мислення «будь-який 
збіг в часі, будь-яке просторове суміщення і зіткнення уже само собою 
містить в собі реальний каузальний наслідок» [Кассирер 2002, с. 57]. 

Аналізуючи посилення політичних міфів в нацистській Німеч-
чині, Кассірер звертає увагу на стрімкі перетворення в німецькій 
мові. Нові слова разом зі словами, зміст яких зазнав змін, почали ви-
ступати «у якості слів-заклинань, призначення яких – здійснюва-
ти певний вплив, пробуджувати певні емоції.  Якщо звичайні слова 
несуть деякий зміст, то новоспечені перетворилися лише у заряди 
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емоцій» [Кассирер 2011, с 119]. Імена у міфі взагалі ніби забувають 
про свою функцію означування і мисляться цілком реально. 

У Барта міф також усвідомлюється як певне віддалення означни-
ка від означуваного. А саме: міф утворюється на основі послідовно-
сті знаків, які існували до нього, тобто є вторинною семіологічною 
системою. У такій системі певний первинний смисл починає оз-
начувати якийсь концепт і виступати лише у ролі алібі для такого 
концепту [Барт 2010, 271–274 с.]. У своїй роботі «Міфології» Барт 
аналізує промови, новини, статті, телепередачі, фотозображення, 
твори мистецтва, способи організації простору і наголошує на по-
літичній функції і реальному посилі, які несуть такі на перший по-
гляд буденні предмети та події.

У концентрованому вигляді дані предмети викриття Барта сьо-
годні можна спостерігати в соціальних мережах, які через свою спе-
цифіку поєднують всі типи передачі інформації: текст, фото, відео, 
аудіо. До того ж, в стрічках соцмереж найрізноманітніші в часі і про-
сторі, за змістом та в своїй віртуальності події вибудовуються в один 
ряд і викликають в розумі асоціативні зв’язки, а відтак і міфологічну, 
на противагу науковій (за Кассірером), форму каузальності. 

Обмеження текстового обсягу постів наповнює мову соцмереж 
абстракціями і віддаляє слово від означуваного. Мова тут користу-
ється ключовими «магічними» словами, які втрачають первин-
ний смисл і виконують функцію посилань або до вже поширених 
концептів, або до певних емоцій в межах цих концептів, на кшталт 
маркерів «свій» – «чужий». У своїй чистій функціональності такі 
слова набувають форми хештегів.

Для того, щоб повідомлення в соцмережі було ретрансльовано, 
воно повинне бути ефектним, що часто зумовлює віддалення від 
первинних змістів. Широкою практикою є використання для ефек-
тності гумору. Але для того, щоб вловити такий гумор, розум завж-
ди приймає за даність певні тези, які його зумовлюють. У такому 
випадку гумор часто виступає в ролі бартівського алібі для певних 
політичних концептів. Як наслідок, політичний диспут часто пере-
творюється на змагання в гуморі.

За самою своєю суттю соцмережі є віртуальними, але водночас  
мають претензію на заповнення всього діапазону отримання ін-
формації. Виступаючи в ролі «вікна у світ», соцмережі сприяють 
ключовому для міфологічного мислення фактору – ототожнення 
розумом ідеального та реального.
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Метафорологічний проект Ганса Блюменберга

Майя Синиця 
Національний університет «Києво-Могилянська Академія» (Київ)

Оскільки Ганс Блюменберг тісно співпрацював з дослідника-
ми історії понять, його метафорологічний проект легко помилково 
віднести до жанру Begriffgeschichte. На думку про це наводить як те, 
що програмний твір «Парадигми до метафорології» уперше був 
опублікований в «Архіві історії понять», так і те, що у ньому дійсно 
розглядається співвідношення метафори і поняття. Утім, метафоро-
логія виходить за межі цього формату: досліджуючи роль метафор 
для філософської мови, Блюменберг доходить висновку про існуван-
ня певного лінгвістичного поля, що передує формуванню понять, 
але не піддається «концептуалізації без залишку» [Wetters 2012, p. 
111] – так званої «непоняттєвості» (Unbegrifflichkeit), виявів якої фі-
лософія уникнути не може. На основі тези про те, що через нестачу 
біологічних настанов та інстинктів людська думка має метафоричну 
структуру, філософ розробляє проект філософської антропології.

Уявленню про метафору як риторичний засіб, що покликаний 
полегшити доступ до певного знання, але при цьому стає на заваді 
ясному мисленню та мовленню, Блюменберг протиставив підхід, 
який вбачає у метафорі джерело інформації про інтелектуальні за-
пити епохи. У тому, що метафорику неможливо перекласти мовою 
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понять, філософ не бачить недоліку. Натомість її аналіз розкриває 
спроби дати відповідь на певні імпліцитні питання, які ми не стави-
мо самі, а маємо поставленими в самих підвалинах існування, а от-
же, не можемо відкинути [Blumenberg 2010, p. 14]. Якщо втілити їх у 
слова, ці питання можуть звучати наївно, але це не нівелює їхньої ак-
туальності для епохи [Blumenberg 2010, p. 7]. Утім, зазвичай вони не 
набувають вербального оформлення, що ускладнює теоретизацію, 
тому Блюменберг обмежується розгляданням конкретних випадків. 

Так, у «Парадигмах до метафорології» досліджується метафо-
рика істини, в подальших працях Блюменберг звертає свою увагу, 
наприклад, на світ та життя людини. Філософ дає їм назву «абсо-
лютні метафори», оскільки їм неможливо дати дискурсивне визна-
чення, тобто, щоб говорити про них, ми завжди маємо звертатися 
до засобів образного мовлення [Mende 2012, p. 65]. Налаштування 
розуміння абсолютних метафор завжди буде конституюватися по 
відношенню до певних орієнтацій, «зчитуватися» з базових «мо-
дельних репрезентацій» [Blumenberg 2010, p. 10]. Деякі з таких 
формулювань є відверто метафоричними, проте навіть необразне 
висловлювання може бути орієнтоване на метафоричний бекгра-
унд, на т. з. «імплікативну модель». Тобто, метафори можуть вияв-
лятися не лише в лексичній сфері виразу, а і як набір висловлювань, 
об’єднаних навколо метафоричної репрезентації, з якої вони «зчи-
туються», наприклад, істина як світло [Blumenberg 2010, p. 11].

Філософ відносить ці процеси до сфери непоняттєвості як форми 
мови, що впорядковує поняттєве, теоретичне знання і стає «нормою 
утворення понять» [Blumenberg 1971, p. 171]. Щоб відповісти на пи-
тання, що стосуються речей, не даних у досвіді, людина має зверта-
тися до образних спекуляцій. Метафора є лише однією з форм виявів 
непоняттєвості, до яких, серед інших, належать міф та анекдот. Від-
так, філософ зміщує фокус на «теорію непоняттєвості» і переглядає 
свій метафорологічний проект, орієнтуючи його відтепер на житт-
єсвіт, який є витоком будь-якої теорії [Fleming 2012, p. 25]. Коротко 
змалювати його можна так: відстеження прихованих структур, що 
передують виявам поняттєвості та зумовлюють їх; пошук процесу 
або подій у мові, які передують суб’єкту і не залежать від нього. Ко-
ристуючись феноменологічною термінологією, Блюменберг дещо 
інакше, ніж Гуссерль, підходить до її розуміння, зміщуючи фокус з 
абсолютного суб’єкта на людську істоту [Wetz 2009, p. 391]. Витоки 
теоретизації, зазначає філософ, знаходяться у повсякденному досві-
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ді. Оскільки абстрактні предмети стають доступними для нас через 
перенесення на них рефлексії про предмети, доступні нам через дос-
від, зміст життєсвіту визначає, які теоретичні настанови взагалі мо-
жуть бути доступними для людини [Blumenberg 1997, p. 89).

Отже, метафорологія Ганса Блюменберга не обмежується дис-
циплінами, до яких її відносить дослідницька інтуїція. На основі 
свого метафорологічного проекту філософ розробляє феноменоло-
гічну антропологію, важливим засновком якої є те, що витоки будь-
якої теорії лежать у життєсвіті. З цього випливає, що зміст нашого 
досвіду буде визначати межі не лише того, що ми знаємо і можемо 
знати, а й того, що ми знати хочемо і взагалі можемо хотіти знати. 
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Анімалістична метафорика у мові закоханих  
і у «дитячій мові»

Іван Скорина
Національний Університет «Києво-Могилянська академія» (Київ)

Багато речей у мові здаються нам самоочевидними. Наприклад, 
«носик» чайника, «ручка» дверей чи «вікно» браузера. Одними з 
таких самоочевидних тропів є порівняння закоханих із тваринами –  
«зайчики», «котики», «ведмедики» й інші тваринки та твари-
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ночки. Анімалістичні метафори у «дитячій мові»21 також є само-
очевидними: ми звикли, що «кролики» та «рибки» – це не лише 
коханці, а й діти, а також, звісно, домашні улюбленці.  

Розвиток сучасної анімалістичної метафорики
Взаємодія тварин з людьми приймає різноманітні форми впро-

довж історії та в різних культурах. Оминаючи історію анімізму й 
тотемізму, повз образи тварини як духа, свійської тварини як ре-
сурсу чи хижака як загрози, зосередимо увагу на іншому. А саме –  
на доместикації.

Незважаючи на те, що доместикація може відбуватися у природ-
ному середовищі і без участі людини, ми говоримо саме про одо-
машнення тварин людиною. Як вказує Нікіта Єлізаров, основними 
ознаками цього процесу є зниження агресії та загальна педоморфі-
зація [Елизаров 2014, с. 42]. Зуби менші, шерсть м’якіше, морди ко-
ротші – такі представники тваринного царства не представляють 
загрози. Відтак, коли одомашнення стало загальною тенденцією, 
з’явилася доместикативна лексика. Специфічний спосіб мовлення 
щодо тварин – зменшено-пестливі форми, інтонаційні прийоми і 
таке інше – є результатом сприйняття тварини як чуттєвої істоти.

Чуттєві тварини, яких часто вважають друзями, членами сім’ї, 
а іноді і коханцями, не лише не становлять загрози, а і потребують 
піклування та уваги. Зовсім як діти. Точніше сказати – «питомцы»

Природа «дитячої мови»
Слово «pet» походить приблизно з 1500–1510 рр. від слова 

«petty» («маленький»), яке вживалося як додаток до свійських 
тварин. Серед синонімів словник недвозначно подає «to pamper» 
(піклуватися) та врешті «baby» [5]. Першопочатково «pet» позна-
чало не лише домашніх тварин, але і неслухняних дітей.22 Вжите ви-
ще російське слово «питомец» з’явилося окремо, але семантично 
відповідає англійському варіанту. То коли ж дитина стала «pet»?

Французький історик Філіп Ар’єс стверджує, що дитина, якою 
ми її знаємо зараз, була «винайдена», поруч із іншими концепта-
ми, в епоху Просвітництва. Він пояснює цю «появу дитини» через 
поняття «sentiment». Sentiment  передбачає не просто «concept» 
певного явища, а й специфічний спосіб «feeling». Так виникла асо-
ціація райдужної рожевої утопії зі «світом дитинства», якого не 
існувало раніше [Aries 1962, c. 448].

21 Термін «дитяча мова» позначає не мовлення дітей, як можна було подума-
ти, а специфічний спосіб мовлення, який дорослі застосовують щодо дітей. 

22 Звідси і другорядне значення: “a fit of peevishness” – “напад дратівливості”. 
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Повертаючись до зв’язку дитини з тваринкою, можна перефразува-
ти: «поява дитини» – це своєрідна «доместикація людини». Беручи 
до уваги, що доместикація тварин відбулася раніше за доместикацію 
людини, маємо обернути популярну тезу про те, що ми говоримо із 
тваринами як із дітьми. Навпаки, ми говоримо з дітьми як з тварина-
ми.  Специфічне мовлення, яке люди застосовують до дітей, витікає зі 
сприйняття дитини як тварини. Причому, як чуттєвої тварини.

Анімалістичні метафори у мові закоханих
Концепція «чуттєвої тварини» – ключова для розуміння мови 

закоханих. Як іменник «pet» позначає, крім «домашнього улю-
бленця», просто «улюбленця». Як прикметник – відображає од-
начасно «showing fondness or affection» та «treated as a pet» [5]. 
Відтак, коли ми виявляємо прив’язаність до коханої людини, ми бу-
квально сприймаємо її як «улюбленця». Як це розуміти?

Мет’ю Хатсон пише, що об’єктивація сексуального партнера –  
природна ознака людської свідомості. Для того, аби мати сексуаль-
не бажання, потрібно об’єктивувати. Розрізняються два види об’єк-
тивації: механістична та анімалістична. Сексуальна належить до 
другого. Порівняно з механістичною, її відмінність полягає у тому, 
що в результаті людина перетворюється не на бездушний і позбав-
лений розуму об’єкт. Радше, ми сприймаємо кохану людину як чут-
тєву тварину, що наділена дещо іншим типом інтелекту23 [Hutson 
2013]. Відповідно, вона потребує й інакшої мови.

Зменшено-пестливий характер мови закоханих, який є одно-
часно й анімалістичним, і «дитячим», можна пояснити через ла-
канівське поняття «lalangue». Лакан вводить його, аби позначити 
мову не просто як структуру значень, але і як форму задоволення 
[Lacan 1972, c. 242.]. Поєднання артикля «la» й іменника «langue» 
(«мова») вказує на задоволення від самого промовляння, що не 
стосується комунікації. Підкреслення насолоди від бурмотіння, 
інфантильного лепетання та інших форм несвідомого занурення 
в мовлення може адекватно пояснити описаний в цій статті фе-
номен. «Дитяча мова», яку ми застосовуємо до тварин, коханих і 

23 Варто згадати також дослідження американських психологів Курта Ґрея, 
Хізер Ґрей і Деніеля Веґнера. Вони проводили дослідження феномену сприй-
няття, в результаті якого виокремили дві категорії: «experience» («досвід», 
чи інакше – «чуттєвий інтелект») та «agency» («агентство», чи інакше – «ра-
ціональний інтелект»). На графіку за цими категоріями, де респонденти мали 
розташувати певних персонажів, найвищу позицію в категорії «experience» по-
сідали дитина, дівчина та мавпа (в порядку спадання) [Gray 2007, c. 2].
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дітей, є своєрідною формою насолоди. Найважливіше згадати зна-
чення похідного від «pet» слова «petting» – «to engage in kissing, 
caressing, and other sexual activity with one’s partner, but not sexual 
intercourse» [5]. Відтак, у даному контексті «lalangue» виступає 
своєрідним мовним петинґом.

Підсумовуючи, можна сказати, що три розглянуті компоненти –  
сучасні анімалістичні метафори, мова закоханих і «дитяча мова» –  
пов’язані на рівні мови за рахунок того, що мають спільне соціокуль-
турне підґрунтя. Логічний ланцюжок їх зв’язку містить такі стадії 
як «сприйняття тварини як чуттєвої», «сприйняття дитини як тва-
рини», «сприйняття коханої людини як чуттєвої тварини». Варто 
додати, що поява концепту дитини встановила певний зв’язок між 
«дитячим» та «тваринним» у сфері символічного, тому змінилася і 
мова закоханих. Вона стала більш «дитячою», хоча завжди була «тва-
ринною». Власне, саме «тваринне» стало більш «дитячим», чи інак-
ше – педоморфним. Ключовим елементом, що поєднує три частини в 
єдиний феномен, є саме насолода, як підсвідома, так і вербалізована.24
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Проблема мови у науці та семантика суспільних наук 
очима Євгена Спекторського

Оксана Слободян 
Національний Університет «Києво-Могилянська академія» (Київ)

У творчості Євгена Васильовича Спекторського (1875–1951) –  
видатного філософа, правознавця, декана юридичного факуль-
тету (1918) та останнього ректора (1918–1919) Університету Св. 
Володимира – особливе місце належить філософії наук, зокрема 
суспільних. Заняття цією проблематикою неминуче зумовили  
зацікавлення Є. Спекторського питаннями комунікації та мови 
у науці, а також  семантикою наукових понять, що засвідчує вже 
один із ранніх курсів його лекцій «Энциклопедия экономических, 
юридических и политических наук», прочитаних у Варшавському 
університеті в 1903 р. (надрукований на склографі, цей курс зберіга-
ється в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені  
В. І. Вернадського).

Як зазначає Є. Спекторський, наука належить, передусім, до 
сфери людського розуму. Однак емпірично можна зафіксувати 
лише існування окремих умів, тож поняття розуму є лише припу-
щенням. Так, аби уникнути метафізики, філософ не дає визначення 
«розуму», а лише вказує на факт свідомості – першу умову науки 
[Див. 1, арк. 94]. Свідомість еволюціонує, і її розвиток, на думку 
Спекторського, має відбуватися так: «если нельзя говорить о един-
стве сознаний как о существующем уже факте, то можно говорить 
об объединении сознаний, как о задаче, как о цели, к которой мож-
но и должно сознательно стремиться» [1, арк. 94‒95].

https://aeon.co/essays/what-goes-on-in-our-minds-when-we-see-someone-naked
https://aeon.co/essays/what-goes-on-in-our-minds-when-we-see-someone-naked
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Зважаючи на суспільний характер людського буття, розвиток 
науки завжди здійснюється через комунікацію, а отже – за посе-
редництвом мови. Мова не лише об’єднує людей через спілкуван-
ня, а й роз’єднує їх, встановлює межу «свій» – «чужий». До того 
ж, різні мови зумовлюють розбіжності у світоглядах, адже функції 
мови не зводяться лише до позначення предметів [1, арк. 96]. Якщо 
побутовому спілкуванню перешкоджає відмінність між мовами, 
то науковості – їхня схожість у метафізичному сенсі. Як зауважує  
Є. Спекторський, «…каждый язык в высшей степени материалистичен 
и антропоморфичен. Правда, это сообщает ему известную образность 
и живописность. Но это также затрудняет точность и доказательно-
сть, а посему и научность наших выражений» [1, арк. 98‒99].

Загальнозрозумілі вирази для європейців є проблемою, адже слово 
є аналітично складеним з букв. Натомість китайське письмо – ідеогра-
фічне, що забезпечує письмову комунікацію значної частини Сходу. 
Для європейців, зазначає Є. Спекторський, аналогом ідеографії є ма-
тематика. Так, ідея універсальної мови приваблювала багатьох філо-
софів: Ляйбніц намагався створити універсальний словник на основі 
вроджених ідей; Локк розумів усю логіку як семіотику (систему зна-
чень для передачі сенсацій) і вважав за необхідне створення якомога 
загальнішої семіотики; Кондільяк стверджував, що хороша логіка – це 
une langue bien faite; для Гербарта смисл філософії – в обробці понять, і 
оскільки в кожній науці є система понять, кожна має виробити власну 
філософію спеціально для роботи з поняттями [Див. 1, арк. 103‒104]. 

У своїй пізнішій статті «Понятие общества в античном мире: Этюд 
по семантике обществоведения» (1911) Є. Спекторський продовжує 
розмірковувати на тему наукових понять, зокрема у суспільних науках. 
Тут він аналізує історичний контекст формування їхнього терміноло-
гічного апарату за допомогою семантики суспільних наук,  розуміючи 
під останньою теорію їхніх термінів і понять, генетичне дослідження 
цих термінів [Див. 2, с. 1]. Як зауважує філософ, семантика термінів 
необхідна для всіх наук, а для суспільних – особливо, адже їхнє ста-
новлення як абстрактних і раціональних наук лише починається.

Семантика потрібна, щоб простежити виникнення та узвичаєн-
ня слів, які зазвичай позиціонуються як апріорні та самоочевидні: 
«семантическая обработка понятий носит генетический, по преи-
муществу исторический характер» [2, с. 4]. Впевненість у значен-
нях слів характерна лише для повсякденної свідомості, натомість 
наука повинна мати чітке уявлення про поняття, адже вони безпо-
середньо пов’язані з розумінням предметів.
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Діалектичний метод (альтернатива генетичному) не задо-
вольняє Є. Спекторського, адже визначення понять в їхній ізо-
льованості від світу тяжіють до софістики і риторики [Див. 2,  
с. 8]. Наукова проблема суспільства, зауважує мислитель, «…не мо-
жет быть решена исключительно диалектическим путем. Если мы 
хотим изучить общество, то, значит, мы предполагаем наличность 
соответствующего объекта в реальной жизни» [2, с. 9], тож повинні 
генетично прослідкувати реальні зміни у розумінні цього предмета.

Отже, на переконання Є. Спекторського, наука повинна постій-
но рефлексувати над власними термінами, шукати якомога точніші 
та універсальніші мовні засоби, відмінні від тих, якими ми звикли 
послуговуватись у повсякденні. Одним із інструментів такої рефлек-
сії є семантика, яка особливо необхідна для суспільних наук, де аб-
страктні поняття слід використовувати, враховуючи їхню історію.
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Гайдеґер і перемога метафізики

Володимир Терещенко
Київський національний економічний університет імені Вади-

ма Гетьмана (Київ)

«Остаточне з’ясування» Гайдеґерових стосунків із мовою та 
зі словом, як видається, має місце у двотомнику «Ніцше» і вигля-
дає так: «[М]ислитель ніколи сам не може вимовити те, що йому 
найглибшим чином властиве. Воно має залишатися невисловле-
ним, тому що вираз одержує своє визначення від невиповідного… 
Історичність мислителя, яка, власне, має на увазі не його, а буття, 
визначається його відпочатковою вірністю своїй внутрішній межі. 
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Не знати її – і не знати завдяки близькості невисловленого невипо-
відного – це таємний дар буття тим небагатьом, хто покликаний на 
стежку думки» [Хайдеггер 2007, с. 428]. Отож, слово – про суще, 
мовчання – про буття: притаманна мислителеві скерованість до 
буття кульмінує не у висловлюванні, а у невимовній саморозвид-
неності цього останнього, слово ж виявляється не стільки емана-
цією/розгущенням його істини, скільки згасанням її. Істина буття 
«догорає» у слові з його двоїстою (між-ною) природою.

Гайдеґерова думка суголосна довічно притаманному філософії 
(принаймні, як стверджує Аристотель у історико-філософському 
вступі до «Метафізики») прагненню до самопідставного, самопри-
мусового, самовиявленого, того що витікало би не з «припущення», 
а було би беззасновковим, непередпокладеним (Платон) началом.

Однак у такому прагненні присутня зрозуміла небезпека для 
теорії: За присутності саморозвидненого, слово може бути витлу-
мачене лише як засіб ухилення від істини, її приховування чи 
маскування. Αρχή ἀνυπόθετος – цілковито відверте, не має внутріш-
ньої та зовнішньої сторін, не покладається будь-якими засновками, 
і коли мислиться множинним (як у випадку платонових ідей), різ-
ниться від інших безначальних начал не рисою чи стороною, а со-
бою самим. Слову тут немає за що «зачепитися», немає чого взяти 
чи перейняти у себе, воно хибить стосовно начала, втрачає зміст, 
що виправдовує його існування.

Зауважимо парадоксальний збіг. Як знаємо, Платон говорить, 
що немає правди про небуття: μὴ σκοπῶμεν τὴν ὀρθολογίαν περὶ τὸ 
μὴ ὄν (Plat. Soph. 239b). Однак і начала виявляються рівно невимов-
ними: «ті первоначала, з яких складаємося ми і все інше, не підля-
гають поясненню. Кожне з них саме по собі можна лише назвати, 
але додати до цьго щось – що воно є чи що його немає – неможливо. 
Оскільки в такому випадку йому би призначалося би якесь буття 
чи небуття, а тут не можна привносити нічого, оскільки висловлю-
ються лише про нього» [Платон 2007, с. 314]. Наголосимо: навіть 
«буття» не здатне виступити тут родовим визначенням.

У Аристотеля предметом філософії стало «суще як таке, а та-
кож те, що йому властиве саме по собі» [Аристотель 1976, с. 119], 
відносно якого теоретичне зусилля так само з’ясовує свою неспро-
можність – визначення «сущого» виявляється настільки широ-
ким, що поглинає також і його власну протилежність: «чому ми і 
про не-суще кажемо, що воно є не суще» [Там само, с. 120], каже 
Аристотель, встановлюючи у такий спосіб дві обставини: а) ми не 
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можемо в жоден спосіб, зокрема й своїм теоретичним зусиллям, 
опитинися за межами сущого; б) єдиним адекватним виразом його 
виявляється «усе» (τὸ πᾶν), щось, на що ми можемо вказати «ось –»,  
щось, що виступає нескінченним довкіллям, котре маркується 
будь-якою виведеною в ньому предметністю, але яке не збирається 
докупи, не схоплюється жодним словом чи виразом.

У світлі сказаного – висновок, що видається очевидним, – Гайде-
ґер «занадто серйозно» сприйняв те, до чого слід було поставитися 
з «делікатним розумінням ситуації» – не зауваживши обставини, 
що філософські побудови часто не витримують застосування по 
відношенню до себе віднайдених ними принципів без того, щоби 
не втратити бодай якоїсь внутрішньої виправданості.

Утім, існує й більш прийнятне рішення – «між Гадамером і Гу-
серлем», при якому аподиктичність (визначеність виключно ло-
гічною необхідністю) суб’єкта перечитується як конституювання 
дискурсом гаранта його (дискурсу) когерентності.

Вибір, перед яким ми завжди стоїмо – між філософією, що 
базується на припущенні, а тому виявляється метафізикою, та 
філософією, що будує себе при самочинному, – щоправда така з не-
обхідністю набуває характеру терапії, корекції, релігійного послу-
ху, але припиняє бути теорією.

Література:
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Интерпретации, говорящие за Гегеля: жизнеспособность 
классики и «настоящий Гегель» (Гегель и ХХ век)

Юлия Терещенко
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина 

(Харьков)

Интерпретационная культура и Г. В. Ф. Гегель – феномены нераз-
лучные, их неразлучность связана не только с дерзостью попыток по-
мыслить возможность представления лучшего варианта понимания 
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главного немецкого классика, но и с тем, что последний так вошел в тело 
философии, что у будущего философствования нет возможности фило-
софствовать без Гегеля. Интерпретационный философский процесс не 
дает Гегелю шанса быть снятым из-за того, что он с завидной регуляр-
ностью возвращается к вопросам, которые Гегель поставил, и вместе с 
тем, предрассудки, мифы и рядовая псевдоосведомлённость все еще ви-
тают вокруг него, все еще нельзя сказать, что Гегель – вопрос решенный.

В ряде случаев многие из аспектов непонимания Гегеля (поми-
мо, например, опыта псевдо-Маркса и банальной недочитанности) 
связаны с отсутствием «единого инструментального набора», ко-
торого придерживались бы интерпретаторы. В качестве первого 
шага в направлении разрешения такого положения, мы предлагаем 
ввести в интерпретационную культуру инструментальную еди-
ницу под условным названием «подлинный Гегель», идеальный 
макет – «настоящая философия Гегеля».

«Подлинного Гегеля» мы собираем из следующих частей. 
Прежде всего, это тексты «зрелого Гегеля» (начиная с «Феноме-
нологии духа»). Разбор гегелевских текстов зрелого периода тре-
бует определенной подготовки, и в качестве таковой мы полагаем 
необходимой работу с феноменом, который в исследовательской 
литературе получил название «молодой Гегель» (ранние про-
изведения Гегеля (до «Феноменологии Духа») и многочисленные 
исследования, посвященные им), – это вторая часть макета «под-
линного Гегеля». «Подлинный Гегель» должен помочь нам со 
снятием большого количества предрассудков, скопившихся вок-
руг гегелевской философии, и одновременно служить критерием 
для оценки традиции интерпретации гегелевской философии как 
таковой. Более того, применение инструментальной единицы под 
названием «подлинный Гегель» поможет нам познакомиться с 
примерами того, как именно конструируются интерпретации ге-
гелевской философии, за счет каких «отклонений от гегелевской 
нормы» та или иная интерпретация обретает свое существование 
с одной стороны, а с другой стороны, каким образом рождающаяся 
интерпретация одухотворяет состоявшуюся гегелевскую мысль.

Проверить эффективность «подлинного Гегеля» нам поможет: 
обращение к интерпретациям, которые претерпела философия Ге-
геля в ХХ веке, сравнение их с «подлинным Гегелем», обнаружение 
способов конструирования интерпретаций, а также нахождение 
элементов «отклонения от гегелевской нормы». Ранее никто из ис-
следователей не искал путей к «подлинному Гегелю» посредством 
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обращения к перверсиям в теле его интерпретаций, к тем областям, 
где гегелевская мысль трансформируется, мутирует до состояния 
интерпретации. Помимо этого, за этими трансформациями не 
пытались обнаружить нечто, что обеспечивает жизнеспособность 
или нежизнеспособность всего гегелевского наследия. У нас же по-
является возможность приблизиться к пониманию не только того 
Гегеля, который жил и философствовал в ХIХ веке, но и того, что 
фигурирует в современном философском процессе, а также строить 
прогноз относительно будущего образа гегелевской мысли.

В ходе попыток применения модели «настоящего Гегеля», 
мы обратились к 4 интерпретационным случаям (Р. Дунаевская,  
Л. Альтюссер, Э. Вейль, Ч. Тейлор), и пришли к следующему.

Во-первых, каждый из интерпретаторов отбрасывает идею Абсо-
лютного Духа как нефункциональную единицу, − это самая общая и са-
мая существенная тенденция. Другие «нюансы интерпретационного 
шва» могут варьироваться, но каждый из авторов, вопреки его «извра-
щению» гегелевской философии, делает важные открытия внутри нее. 
Для Дунаевской открытием становится возможность помыслить Геге-
ля как многоразовый инструмент в борьбе за освобождение, Альтюссер 
обращает внимание на то, что вопрос о «главном герое» гегелевского 
творчества остается открытым, Вейль демонстрирует, что философ-
ская культура все еще не простила Гегелю этатизм, которому немецкий 
классик был причастен сугубо косвенно, а Тейлор настаивает на том, 
что единственное, что делает Гегеля непригодным на потребу дня се-
годняшнего – это «онтология», а в целом, мы все еще пользуемся теми 
формами, которые немецкий классик предписал нашему мышлению.
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Інтернет-аспекти перформативного повороту

Ольга Тургенєва, к.ф.н.
Національний технічний університет України «Київський по-

літехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Київ)

1. Протест як текст, текст як протест: нонконформізм в Ін-
тернет-просторі. Перформативність можна визначити як «віру в 
те, що мова не тільки репрезентує реальність, а й визначає її, і що 
певні явища існують тільки тоді, коли вони перформативно повто-
рюються та повинні завжди повторюватися для того, щоб існувати. 
[…] Тенденція все розглядати як текст була змінена тенденцією під-
водити все під терміни перформативності» [Доманска 2011, с. 227].

ХХ століття дозволяє по-новому осягнути феномен нонкон-
формізму: творча сутність даного явища, виходячи за межі твор-
чого осмислення та переосмислення соціальних правил та норм, 
реалізується у сфері мистецької практики. Така нова роль нонкон-
формізму є наслідком складних трансформаційних процесів соці-
ально-культурної сфери, що виступили передумовою виникнення 
низки нових специфічних соціальних та естетичних феноменів, 
за умов яких з’явилася можливість розглядати як витвір не тіль-
ки кінцевий продукт процесу творчої діяльності, а й сам процес 
творення. Це явище є наслідком «перформативного повороту» у 
культурі. Професор історії Ева Доманска описує його так: «Пер-
формативний поворот означає суттєвий зсув у нашій мотивації 
вивчення історії, замінюючи споглядання історії та роздуми про 
неї діями – як «в минулому», так і «в майбутньому» для того, аби 
здійснити конкретні зміни у сучасній соціальній та політичній ре-
альності» [Доманска 2011, с. 227].

Цю думку можна розглядати також у контексті сучасних соці-
альних мереж: полеміка, яка точиться у коментарях до публікацій, 
що викликають значний соціальний резонанс, є, на нашу думку, 
різновидом соціальної дії, адже чинить опосередкований вплив на 
соціально-культурний та соціально-політичний простори. Тобто 
текст перетворюється на дію і нерідко – на протестну дію.

Інтернет-простір як такий – простір відкритої інформації. Він не 
є, на відміну від телебачення або паперових ЗМІ, односпрямованим 
каналом передачі інформації з метою впливу на думку конкретної лю-
дини та на соціальну думку в цілому. На зміну «зворотному зв’язку» 
у вигляді «листів у редакцію» сьогодні прийшла практика коменту-
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вання матеріалу, розміщеного у соціальній мережі або в Інтернет-ЗМІ. 
Такі коментарі об’єднують безліч функцій: це і функція зворотного 
зв’язку, і функція осмислення, рефлексії викладеного матеріалу (в то-
му числі – автором), і функція протесту проти точки зору автора стат-
ті. Варто зауважити, що Інтернет-простір, формально позбавлений 
цензури і багатовимірний, зазнає, однак, прямого (заборона певних 
сайтів) та опосередкованого (застосування армії «тролів», платних 
коментаторів, які виступають як незаангажовані користувачі мережі) 
цензурування. Проте навіть це явище свідчить, на нашу думку, про за-
значений вище характер Інтернет-простору: текст перетворюється на 
дію, а дія оформлюється та існує у формі тексту.

2. Глядач як співавтор. Перформативний поворот має ще одну 
значущу рису: це перехід від «мистецтва творення» до «мистецтва 
відтворення». На чому ж ґрунтувався такий перехід? Безумовно, 
для того, щоб перформативний поворот відбувся, мав сформу-
ватися чималий «арсенал» технічних засобів – інструментів для 
створення, відтворення і зберігання артефактів культури, у тому 
числі – тексту. Стрімкий розвиток технічних засобів, що відбував-
ся у XX столітті, сприяв своєрідному «вивільненню» творця, зав-
дяки якому він спромігся повністю зосередитися на передачі свого 
світосприйняття та своєї думки, залишивши копіювання на долю 
техніки, а також залучити глядача у співавтори творчого процесу. 

Лишаючи за межами даного тексту відомі трактування сучасно-
го мистецтва як простору спільного творіння митця та глядача (ос-
танньому доводиться «зчитувати» контексти твору, домислювати 
або безпосередньо брати участь у творчому процесі), повернемося 
до розгляду «глядача як співавтора» в Інтернеті. Це згадуване ви-
ще рецензування певного тексту або іншого твору, проте це також 
і можливість публічно вподобати той чи інший текст або медіапро-
дукт («лайки» та «дизлайки»), і можливість повторної публікації 
певного тексту або іншого твору («перепост»). Інтернет-простір 
узагалі та простір соціальних мереж зокрема – місце, де перформа-
тивний принцип «глядач як співавтор» реалізується у повній мірі.

3. Контекстуальність. Першою з причин перформативного 
повороту ХХ століття була (пов›язана з можливістю копіювання 
та відтворення результатів творчого процесу) зростаюча вагомість 
контексту, створення того чи іншого артефакту, яка стала своєрід-
ною запорукою зміщення акцентів і уваги (глядача й самого митця) 
з кінцевого результату – на процес творення, а також розміщення 
результату творення і, нарешті, – сприйняття результату творення. 
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Творчий акт набув нової важливої якості, яка надалі в значній мірі 
визначатиме вагу і значимість того або іншого мистецького витво-
ру, – контекстуальності. Це означає, що, нарівні з традиційними 
характеристиками твору (такими як форма та зміст твору, ідея, яку 
намагався висловити автор) оформився в окрему визначальну рису 
і сам контекст творення. Умови створення об’єкту, особливості йо-
го подачі глядачеві, засоби, за допомогою яких створення відбува-
лось, – усе це набуває чимдалі більшого значення. Акцентуалізація 
контексту є однією з осьових характеристик перформативності.

В Інтернет-просторі контекстуальність є чи не визначальною 
характеристикою середовища. Розуміння написаного чи перегля-
нутого, адекватна його оцінка, повноцінне співавторство глядача 
або читача передбачає включеність у контекст – соціальний, полі-
тичний, культурний, у контекст актуальних мемів тощо.
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тарном знании // Способы постижения прошлого. Методология 
и теория исторической науки / Отв. ред. Кукарцева М.А. М.: Ка-
нон+; Реабилитация, 2011. – 352 с.

«А-топічність» любові як один із проявів не-висловлюваного

Віталій Туренко, к. ф. н, 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Київ) 

Феномен любові як один із фундаментальних гранд-наративів 
людства загалом, та  історико-філософського дискурсу зокрема, пов̀ я-
заний із різного роду суперечностями. Однією з проблем амбівалент-
ності його природи полягає в тому, наскільки правильно і чи можемо 
ми взагалі говорити про любов? Які «межі» дискурсу про любов? У 
чому полягає її невизначеність як прояву невисловлюваного? Саме на 
ці запитання ми спробуємо у даних тезах окреслити певні відповіді.

На нашу думку, шляхи вирішення даних питань необхідно роз-
різняти в двох площинах: науковій та особистісній.

Щодо наукового підходу, то варто зазначити, що предметиза-
ція любові як одна з ключових проблем у філософії любові поля-
гає в тому, що досі ні наука, ні людство не знають достеменно, що 
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є сама любов. Адже серед тисяч визначень цього концепту немає 
єдино правильного, усталеного розуміння цього феномену. Від-
повідно до цього, предметизація, проблема визначення, коли ми 
можемо говорити, що ми аналізуємо саме любов, а не закоханість, 
пристрасть, флірт, – ця проблема є вкрай складною. Неодмінною 
умовою адекватної експлікації феномена любові є предметизація 
любові, виявлення та усунення міфів і забобонів про любов, вияв-
лення відмінностей любові від безлічі феноменів, до неї близьких: 
закоханості, залежності, сексуального потягу, адюльтеру, флірту, а 
також від фізичного або/та психологічного завоювання.

Складність у висловлюваннях, філософських розмислах про 
любов обумовлена ще й тим, що кожний із мислителів, авторів, на 
яких читач натрапить на сторінках цієї наукової роботи, в основу 
своїх роздумів про любов поклав не лише і не стільки логічні по-
будови та умоглядні роздуми, а здебільшого – власний життєвий 
досвід, досвід любові [Подольный 1989, с. 8].

Як ми бачимо, любов для самих дослідників є частіше за все не-ви-
словлюваним. Адже навіть коли слово промовляється, воно однаково 
до кінця не є висловлюваним. Ми можемо висловлювати безліч думок, 
сентенцій, говорити про любов, однак усе це водночас обумовлює 
«не-висловлюваність» (у науковому сенсі) в дискурсі про любов.

Щодо особистого аспекту вирішення вищеозначених питань, то 
Р. Барт говорить, що предмет любові «атопічний». На нашу думку, 
доречніше було б охарактеризувати кохану людину як «а-топіч-
ну», бо «атопічність» – це розуміння того, що саме цю конкретну 
людину ми любимо, але водночас і пізнаємо, вона для нас є неви-
значеною, і ми не можемо до кінця висловити все, що її стосується. 
Французький дослідник про це пише так: «Атопос – це Інший, яко-
го я люблю і який мене зачаровує. Я не можу його класифікувати 
власне тому, що він Єдиний, одиничний Образ, що чудом відпові-
дає особливостям мого бажання. Це зображення моєї істини; він 
не може підпасти під жоден стереотип (який є істиною інших)…
Як і невинність, атопія опирається опису, визначенню, узагалі мо-
ві…  Своєю атопічністю Інший примушує мову тремтіти: не можна 
говорити про нього, будь-яка ознака виявляється безнадійно фаль-
шивою, обтяжливо безтактною» [Барт 2006, с. 17–18].

На думку західного мислителя, предмет любові поза мовою. 
Мова, слова стають «бідними» для суб є̀кта любові. І тоді, щоб ви-
словити, що є для нього кохана особистість він застосовує різного 
роду невербальні аспекти комунікації – дотики, поцілунки тощо.
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Варто також окремо зазначити про ситуацію «зізнання у кохан-
ні». Ця ситуація передбачає, що сам суб’єкт любові теж «а-топіч-
ний», він певний час не може визначитися, що відчуває до іншої 
особистості, не може охарактеризувати себе, свою позицію стосов-
но Іншого, стосовно світу загалом. Тому й логічним виступає те, що 
«Дана комунікативна ситуація виходить за межі повсякденного 
нейтрального спілкування, і є ситуацією складного емоційного на-
пруження, в якій співрозмовники крім мовних засобів активно вико-
ристовують невербальний код спілкування» [Кушнир 2003, с. 54].

Таким чином, як любов в науковому дискурсі, так і учасники любов-
ного дискурсу в особистому аспекті є «а-топічними» і неминуче поста-
ють одними з проявів не-висловлюваного в структурі людського буття.

Література:
1) Барт Р. Фрагменти мови закоханого / Р. Барт. – Львів: Культу-

рологічний журнал «І», 2006. – 320 с.
2) Кушнир Н. Невербальные контексты коммуникации и их роль 

в речевых актах (коммуникативная ситуация «объяснение в любви») 
/ Н.И. Кушнир / Вісник КНУ ім. Т.Г. Шевченка; Літературознавство, 
Мовознавство, Фольклористика; Випуск 14, 2003. – С. 54 – 56.

3) Подольный Р. Г. Античность / Р. Г. Подольный // Мир и эрос: 
антология философских текстов о любви / под. ред. Р. Г. Подольно-
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Поэзия как язык метафизического вопрошания

Анна Федоренко 
ЧНУ им. Юрия Федьковича (Черновцы)

Ты учишь нас, что песнь не есть нужда,  
что песнь не служит замыслам подспудно.  

Песнь  –  бытие. И Богу быть не трудно.  
Когда ж нам быть?...

Р. М. Рильке, «Сонеты к Орфею»

У философии как таковой нет языка, который соответствовал 
бы ее подлинному назначению. Это основная предпосылка всяко-
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го философствования. Выходящий за пределы событийности язык 
понятия при этом оказывается парадоксальным образом замкнут 
сам на себе, что и сближает его с языком поэтическим: единствен-
ное, на что ссылаются философские категории и поэтические 
образы – это на самих себя, и объяснить их при помощи других ка-
тегорий и образов невозможно.

Связь и взаимозависимость философии и поэзии непрерывно 
отслеживается с античности, хотя зачастую она оказывается неяв-
ной, заложенной если не в содержании той или иной мысли, то в 
самой ее форме (т.е., собственно, в языке): так, Платон, формули-
руя свою негативную оценку поэтов и поэзии, однако, остается 
подлинным поэтом [Платон 1994, с. 79].  В наибольшем сближении 
области образного и понятийного становятся тогда, когда острее 
встает проблематика экзистенциального характера и философия 
перестает мыслиться как фактическая наука, использующая язык 
лишь для указания на явления предметного мира или для форми-
рования спекулятивных категорий. Близость понятийного и образ-
ного языка осознавалась мыслителями задолго до эпохи немецкого 
романтизма, однако попытки дать этой близости обоснование на-
чали совершаться в ХVIII-XIX ст. и стали доминирующей тенден-
цией в континентальной философии ХХ ст. Наиболее выдающимся 
«поэтом философии» можно считать Фридриха Ницше, чьи про-
изведения стали попыткой рывка от оскудевшей постгегелевской 
философии к проблематике «жизненного мира», как впоследствии 
это будет названо Э. Гуссерлем [Гуссерль 2000, с. 558].

Феноменология, в свою очередь, является началом методологиче-
ской работы над «выражением невыразимого»: эйдетическая редук-
ция призвана обнаружить чистое бытие за иллюзорной видимостью 
его проявлений. Эта установка созвучна с принципом чтения гер-
метической поэзии, символизм которой отсылает к явлениям иного 
порядка – образы не могут толковаться буквально. Чистым содержа-
нием символической поэзии оказывается Ничто, освобожденное от 
череды понятий, ссылающихся друг на друга. Эта мысль уже была 
заложена в сюжете баллады Шиллера о храмовом ученике из Саи-
са, чье стремление снять покров с облика Исиды стоило ему жиз-
ни [Шиллер 2017, с. 52]. Но поскольку за все время существования 
объективно-идеалистических систем этому пространству небытия 
по ту сторону символа придавался характер иной действительности, 
это снятие (диалектическое понятие Aufheben) лишало символ его 
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подлинного значения, а «жизненный мир» – жизненности. И если 
речь осуществляет движение от некой отправной точки к конечной, 
если она обусловлена определенными причинами и имеет опреде-
ленные цели, то поэзия оказывается сообщением, выходящим за 
пределы конкретных смысловых точек. Она становится посланием 
без адресата, теряя также связь и с самим автором.

Это является существенной чертой, объясняющей основную 
проблему поэзии: необходимость избавления от языка для ра-
скрытия подлинного бытия, которого, однако, нигде больше нет и 
быть не может, кроме как в этой борьбе с языком. Поэзия стано-
вится не просто взглядом в ничто, но прокладыванием тропы в пу-
стоте: как мысль в движении, она – ветер, существующий только 
в своем динамизме. Она же, в свою очередь, созвучна онтологиче-
ским изысканиям, целью которых является постижение бытия в 
абсолютной чистоте его проявлений. Каждый поэт, как и всякий 
мыслящий человек, в процессе своего деятельного существова-
ния вынужден творить новый язык, с помощью которого наделяет 
новыми именами пустоту абсолютной свободы.
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Феноменологічна аксіологія і комунікативне 
обґрунтування норм: як можливе взаємодоповнення?

Тарас Фостяк
Національний університет «Києво-Могилянська академія» (Київ)

Як феноменологічна, так і дискурсивна етика сягають своїм ко-
рінням у спадщину кантіанства, критична рецепція якої визначила 
спільну для них апріористську та антирелятивістську орієнтацію. 
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Однак саме задана Кантом лінія етичного формалізму/матеріалізму 
спричинила й принципову поляризацію обох вчень. Якщо феномено-
логічна етика (М. Шелер, Н. Гартман, Д. фон Гільдебранд та ін.) утвер-
джує змістово визначені, тобто «матеріальні», цінності як фундамент 
морального нормування, то дискурсивна етика (К.-О. Апель, Ю. Га-
бермас та ін.), вслід за Кантом, визначає моральний закон винятково 
через формально-процедурний аспект; при цьому протиставлення 
матеріального і формального віднаходить власну епістемологічну 
конкретизацію в опозиції феноменологічного реалізму і лінґвістично 
«модифікованого» трансценденталізму. У своїй доповіді я спробую 
прояснити можливість «пом’якшення» і взаємодоповнення цих опо-
зицій: для цього я (1) продемонструю внутрішній зв’язок між фено-
менологічним та мовно-прагматичним a priori, (2) вкажу на ціннісні 
пресупозиції формально-процедурного принципу дискурсивної ети-
ки, і насамкінець (3) розгляну можливість актуалізації феноменоло-
гічної аксіології на рівні практичних дискурсів. Нижче представлені 
положення, що будуть конкретизовані в доповіді:

1. Процедура граничного обґрунтування (letztbegründung), 
що утворює концептуальне ядро дискурсивної етики, необхід-
но передбачає акт споглядання сутності (Wesensschau) як свою 
онтогносеологічну умову. При цьому перформативна несупереч-
ність, утверджувана як критерій граничної обґрунтованості тран-
сцендентально-нормативних засад арґументації, становить лише 
один із «аспектів» аподиктично очевидного пізнання сутності25. 
Хоча дискурсивна етика усуває з поля концептуалізації інші «ас-
пекти» – саму сутність як інваріантну структуру пізнаваного 
«предмета» та очевидність як спосіб її даності, – вона їх implicite 
припускає у своїй настанові на виявлення мовно-прагматичного 
a priori. Так, сама ідея перформативної несуперечності передба-
чає пізнання абсолютної сутності як інваріантного «що»26 того, 
стосовно чого вона є суперечністю, і аподиктичну очевидність як 
досвід істини тих положень, що претендують на фіксацію гранич-
но обґрунтованих трансцендентально-нормативних умов арґу-

25 Так, у «Картезіанських медитаціях» Гуссерль характеризує аподиктичну 
очевидність через неможливість несуперечливо помислити стан речей, протилеж-
ний до того, що нам даний в акті схоплення сутності [Husserl 1950, S. 56].

26 При цьому феноменологічне розуміння «сутності» принципово виклю-
чає яку-небудь субстанційність у значенні традиційної метафізики. «Сутність», 
натомість, репрезентує інваріантні властивості певного «дещо», які підлягають 
оприявненню в акті ейдетичного споглядання; пор. [Гуссерль 2009, с. 274].
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ментації. Останні ж можна представити як інваріантні структури 
сутності арґументації, яка засадничує специфічний онтологічний 
реґіон, експліцитна концептуалізація якого і повинна утворювати 
завдання дискурсивної етики.

2. Формально-процедурний принцип дискурсивної етики, 
який репрезентує трансцендентально-нормативні умови арґу-
ментації, містить латентні ціннісні пресупозиції, що підлягають 
феноменологічному проясненню; відповідно дискурсивна етика 
потребує не тільки онтології арґументації, а й онтології ціннос-
тей. Так, утвердження пріоритету комунікативної раціональності 
перед інструментально-стратегічною концептуально припустиме27 
лише за умови доведення об’єктивної вищості (=вищості a priori) цін-
ностей, що засадничують комунікативну раціональність (справед-
ливість, істина28, свобода тощо), перед цінностями інструментальної 
раціональності (користь, задоволення тощо). Формально-процедурні 
норми дискурсивної етики попри свій трансцендентальний характер 
не виключають морального релятивізму: вони фіксують необхідні 
умови комунікації, але не необхідні умови необхідності комунікації. 
Феноменологічне ж визначення цінностей через «ідеальну належ-
ність бути» (ideales Seinsollen) та ієрархічну впорядкованість може 
суттєво прояснити нормативний потенціал мовно-прагматичного a 
priori (як «зворотного боку» ейдетичного (=сутнісного) a priori). 

3. Програма дискурсивної етики не тільки передбачає онто-
логію цінностей на рівні обґрунтування формально-процедур-
ного принципу, а й потребує феноменологічної аксіології на 
рівні конкретних практичних дискурсів. Комунікативна етика 
нівелює об’єктивно-леґітимаційне значення цінностей, зводячи їх 
до елементів «субстанційної звичаєвості», що відкриті до ревізії 
в дискурсі. Однак, якщо формально-процедурний принцип перед-
бачає об’єктивну ієрархію цінностей як умову своєї значущості, 
ця ієрархія, феноменологічно прояснена у своєму автономному 
і абсолютному статусі, за самою сутнісною необхідністю повинна 
враховуватись і в практичних дискурсах. Включення ж феноме-
нологічної аксіології до дискурсивного поля як його необхідного 

27 Відповідне обґрунтування потрібне задля уникнення ціннісного децизіонізму.
28 Істина – не лише епістемологічна, а й аксіологічна категорія; у дискурсі іс-

тина постає як те, чому слід надати перевагу, те, що гідне прагнення. Прикметно, 
що Шелер у своїй праці «Формалізм в етиці...» розглядає істину як цінність, що 
має своє місце в об’єктивній ієрархії [Scheler 1916, S. 106-107].
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компоненту приводить до реверсії значення цінностей: цінності, 
пізнані a priori як абсолютні, набувають характеру нормативної 
інстанції, яка не підлягає консенсусу, а сама утворює його умову 
(як і формально-процедурний принцип); відтак дискурсивне поле 
звужується до обговорення форм реалізації абсолютних ціннісних 
приписів. Феноменологічно «модифікована» дискурсивна етика 
набуває більш жорсткого і монологічного характеру, зберігаючи 
при цьому свою діалогічну компоненту тією мірою, якою (=оскіль-
ки) до цього зобов’язує об’єктивна ієрархія цінностей. 

Література:
1) Гуссерль, Е. (2009) Досвід і судження: дослідження з генеалогії 

логіки. Київ: ППС-2002, 2009.
2)Husserl, E. (1950) Cartesianische Meditationen. In E. Husserl, 

Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge (SS. 41-183). Haag: 
Martinus Nijhoff.

3) Scheler, M. (1916) Der Formalismus in der Ethik und die materiale 
Wertethik: neuer Versuch der Grundlegung eines etischen Personalismus. 
Halle: Max Niemeyer.

Філософсько-естетичні проблеми музики як  
«дзеркала реальних процесів» у мистецькій концепції 

Теодора Адорно

Мирослава Шулак
Львівський національний університет імені Івана Франка (Львів)

Музика належить до тих видів мистецтва, яким вдається до-
носити до нас «невисловлюване». Будучи специфічною знаковою 
системою, робить вона це не за допомогою слова, що й надає їй ста-
тусу не лише невербальної, а й  «найпотаємнішої з семіотик».

Подібна думка пронизує мистецьку концепцію Теодора Адорно. Це 
яскраво демонструє його ремарка з «Естетики» Гегеля, якою він роз-
починає свою  працю «Філософія нової музики»: «Тому що в мисте-
цтві ми маємо справу не просто з приємним чи корисним механізмом, 
що награє мелодію, але…з розгортанням істини» [Адорно 2001, с. 42].

Музика для нього – це згусток Zeitgeist, мистецтво, що виражає дух 
часу [Адорно 1999, с. 41]. Заразом музика безпредметна, але містить 
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визначений сенс і зміст, вона членована і як наслідок – співмірна з зо-
внішнім світом, це мова, але мова не понятійна,29 вона є субститутом ре-
альних процесів [Адорно 1999, c. 44–49]. Такі твердження  визначають 
основну проблематику творчості Адорно: значення музичного синтак-
сису для музики як засобу комунікації і впливу на «реальні процеси».

«Філософія нової музики» показує нам, якого вигляду набув діа-
лог академічної музики і соціуму початку ХХ-го століття. Діалектич-
ній критиці підлягають дві композиторські школи: нововіденська 
(А. Шонберг, А. Берг, А. Веберн) і неокласична (І. Стравінський); 
обидві унаслідували кризу, що проймала  постромантичну музику.

У німецькій музиці, починаючи з Бетховена, музичний твір бу-
дувався за принципом вираження метафізичного змісту, який був 
глибшим за номінальний об’єм звукоінтонаційної фігури. Зосере-
дження на глибоких філософських ідеях залишається головним 
принципом і для Вагнера. Але з появою у східній Європі потужної 
романтичної школи починається масштабна суперечка стосовно 
методу композиторського письма. 

Творчість Шонберга демонструє варіант виходу з такої суперечки: 
виняткову автентичність, що виражається в дванадцятитонній серій-
ній техніці. Відмову від мажоро-мінору і його заміну на хроматичну 
гаму сам Шонберг образно називав так: «…з двостатевості виникла 
надстать!» [Соколов 1992, с. 123]. Стиснення музичного матеріалу до 
дванадцяти звуків зумовило зникнення потреби розгортання музич-
ної форми з її головними принципами  діалектичного розвитку. Це 
приклад парадигмальних змін і трансформацій музичного синтаксису.

Тим не менш, представники нововіденської школи успадкували 
сенси класичної австро-німецької традиції. Адорно вбачає в цьо-
му основне протиріччя, згідно з яким нонконформізм «виробляє» 
музику, замкнену в собі, не здатну виразити повноту свого змісту 
засобами своєї мови. Слідування канонам серійної техніки і доде-
кафонії призводить до того, що тематична обробка музичної думки 
призводить до її умертвіння.

29 У цитованому джерелі: «Музыка беспредметна, ее нельзя однозначно отож-
дествлять с какими-либо моментами внешнего мира, но у музыки как таковой в 
высшей степени определенное содержание, она членораздельна и как следствие 
этого вновь соизмерима с внешним миром, с общественной действительностью, 
хотя бы и очень опосредованно. Музыка – это язык, но не язык понятийный». 
[Адорно Т. Избранное: Социология музыки. – М.; СПб.: Университетская книга, 
1999. – С. 44] (Прим. коректора).
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При аналізі музичної мови й музичної форми ми здатні виявляти 
сутність суспільних процесів, переходи однієї структурної моделі 
в іншу, те, наскільки ця модель здатна виконувати основні функції 
музики як мистецтва втілення і передачі істини. Музичний текст 
вказує, на якому рівні знаходиться і в якому напрямку рухається ко-
лективне бажання естетичної сатисфакції, а отже, робить прозорим 
і зворотній процес, а саме те, яким буде продукт в майбутньому.

Адорно вдалось показати, як австро-німецька музика поринає в 
ситуацію ще глибшої кризи, спричиненої тим, що герметичність но-
вовіденських музичних конструкцій повністю перестає відповідати 
явищам, що відбуваються в суспільстві. Це призводить до загально-
го нівелювання музики як мистецтва, що здатне містити в собі і ви-
ражати «високі» ідеї, формувати суспільство «високої» культури.

У більшості суджень про ідеологічність мистецтва мислитель 
оперує музичним матеріалом, та закономірності, які він виокре-
мив, розповсюджуються на інші види мистецтва. Згідно Адорно, 
всі реальні й істинні твори мистецтва завжди відкидали непродук-
тивну суперечливість дійсності, виносячи тим самим їй свій вирок.
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