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Ґендерні дослідження ісламу: загальний огляд

Анна Марія Басаурі Зюзіна
к.ф.н., Національний педагогічний університет
ім. М.П. Драгоманова

Ґендерні дослідження релігії зародилися у 1970-х рр. в Західній 
Європі та США, а в Україні ця сфера наукового інтересу тільки по-
чинає розвиватися, тому ми вважаємо за необхідне познайомити 
читачів із цією надзвичайно актуальною проблемою. Метою нашої 
розвідки, яка не претендує на вичерпність, став загальний огляд 
існуючих ісламських феміністичних напрямів та ґендерних до-
сліджень ісламу.

Феміністичні ідеї в мусульманських спільнотах з’являються 
в кінці ХІХ ст., коли активісти вимагали для дівчат доступу до 
освіти, проблематизували практику покриття жінок, сегрегації 
та полігінії. Основною метою цієї діяльності вбачалася протидія 
колоніалізму та модернізація суспільства. Так, Мухаммад Абдух 
наголошував, що аяти Корану про покриття жінки створювалися 
в особливому культурному контексті, який уже не є актуальним, їх 
необхідно переосмислити, використовуючи принцип іджтігаду1. 
Другий період ісламського фемінізму починається в середині ХХ 
ст., коли усвідомлюється різноманіття проблем всередині самого 
ісламу, а також проблематизуються існуючі інтерпретації фікху в 
питаннях одруження та розлучення. З’являється мусульманський 
фемінізм, напряму пов’язаний із релігійною доктриною ісламу, 
а також започатковуються ґендерні дослідження ісламу [див. 
Mernissi 1975, Ahmed 1992].

1990-і рр. маркують третій період розвитку фемінізму в 
мусульманському суспільстві, де виникають чотири основні 
сучасні типи: атеїстичний (релігія є джерелом гноблення жінок); 
світський (релігія є приватною справою людини); ісламський та 
ісламістський фемінізм, на яких ми зупинимося детальніше [van 
Doorn-Harder 2005, p. 3364-3371].

Згідно з ісламським фемінізмом, істинний дух Корану вчить 

1 Іджтігад – «усердя», індивідуальне судження знавця ісламського 
права, доведене на основі загальних принципів релігійного закону» [Якубович 
2016, с. 241].
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ґендерній рівності та соціальній справедливості, адже вони були 
передбачені Аллахом, стверджується компліментарність статей, 
стовпами світобачення вважаються родина, релігія та держава. 
Аміна Вадуд ввела поняття «ґендерний джихад», який визнача-
ється як боротьба за права жінок в ісламських суспільствах: «Я 
борюся в ґендерному джихаді, щоби довести собі та іншим жінкам, 
що саме такими, якими ми є, ми були сотворені. Я не можу бути 
більше або менше жінкою. Таким і є моє людське єство» [Wadud 
2006, c. 255].

Ісламістський фемінізм також наголошує на комліментарності 
статей, але категорично заперечує західний фемінізм, вбачаючи в 
ньому загрозу традиційним ґендерним ролям і стверджуючи, що 
лише іслам може стати знаряддям визволення жінки. Цей напрям 
важко назвати фемінізмом у повному сенсі цього слова, але ми 
виходимо тут із самоідентифікації його прихильників та прихиль-
ниць [van Doorn-Harder 2005, p. 3364-3371].

Далі коротко зупинимося на основних напрямах ґендерних 
досліджень ісламу, яких дослідники налічують чотири. По-
перше, інтерпретація Корану із застосуванням феміністичної 
герменевтики, що включає реінтерпретацію аятів, які вказують 
на домінування чоловіка; наголошення на аятах, які стверджують 
рівність між статями; реінтерпретація аятів, які показують 
різницю між статями, але були проінтерпретовані на користь 
чоловіків; «впису вання» тексту у відповідний суспільно-
культурний контекст. По-друге, переосмислення традиційного 
ісламського сімейного права, адже часто воно протирічить 
світському праву ісламських країн. По-третє, дослідження з 
антропології та соціології сучасних мусульманських жінок. По-
четверте, історія релігійного лідерства жінок [Naghibi 2010, 
p. 438-443].

Розглядаючи іслам із перспективи ґендерних досліджень, 
потрібно завжди брати до уваги різницю в сприйнятті певних 
символів, які в західному суспільстві вважаються символами при-
гноблення жінки, а в мусульманському – символами звільнення в 
політичному та культурному плані (покриття). Фемінізм в ісламі 
має чотири форми, дві з яких напряму пов’язані з релігією. Над-
звичайної важливості набуває «контекст», у який вписані певні 
релігійні практики та звичаї, адже описаний у Корані іслам відріз-

няється від свого практичного застосування в країнах ісламського 
світу.

Література:
1. Якубович М. Іслам в Україні: історія і сучасність / 

Михайло Якубович. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – 264 с.
2. Ahmed L. Women and Gender in Islam: Historical Roots of a 

Modern Debate / Leila Ahmed. – Yale: Yale University Press, 1992. – 
304 p.

3. Mernissi F. Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in a 
Modern Muslim Society / Fatima Mernissi. – Halsted Press, 1975. – 
132 p.

4. Naghibi N. Women’s Studies/Gender Studies / Nima Naghibi 
// Encyclopedia of Women in Islamic Cultures / eds. Saul Joseph, Sarah 
Gualtieri et al. – Brill, 2010. – 550 p.

5. van Doorn-Harder N. Gender and Religion: Gender and Islam 
/ Nelly van Doorn-Harder // Encyclopedia of Religions (2nd edition) 
in 14 volumes / ed. Lindsay Johns. – Detroit: Macmillan Reference, 
2005. –Vol. 5. – 742 p.

6. Wadud A. Inside the Gender Jihad: Women’s Reform in Islam / 
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Концепт «Азія» в японському паназіатизмі ІІ половини
ХІХ – початку ХХ ст.

Олександра Бібік
Донецький національний університет імені Василя Стуса 
(Вінниця)

Одним із головних питань сучасного японознавства є вивчен-
ня особливостей розвитку та історії змін, котрі відбулися в 
Японії після революції Мейдзі (яп. 明治維新, 1868–1889 рр). У 
числі наслідків революції було переосмислення традиційних 
географічних, метагеографічних та ідеологічних концептів: пере-
хід від синоцентричної до європоцентричної моделі світу, поява 
поняття «нація», рефлексія Японії над власним місцем та місією 
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на новій світовій мапі. Центром такої рефлексії була дихотомія, 
яка склалася в думках тогочасних інтелектуалів: з одного боку, 
вони визначали Японію частиною «Азії» та «Сходу», з іншого – 
прагнули зробити зі своєї країни розвинену та сучасну, тобто 
«європейську» державу.

Поняття «Азія» (яп. 亜細亜 – «адзіа») було занесено в 
Японію єзуїтськими місіонерами в XVI ст., зокрема, воно зу-
стрічається в китайській мапі світу від 1600 р., яка була зроблена 
під наглядом керівника єзуїтської місії в Китаї Маттео Річчі 
(1552–1610). Більш широко цей термін почав використовуватись 
у середні XIX ст., у відповідь на зростаючий дипломатичний, мі-
літаристичний та економічний вплив Заходу. Як зазначають Свен 
Саалер і Кристофер Шпільман, саме в цей час термін «Азія» «пе-
рестав бути лише технічним терміном, який використовували 
східно-азійські картографи у відповідь на загрозу західного коло-
ніалізму» [Saaler 2011, с. 2] та став фундаментом для формування 
нової японської ідентич ності. Ще один важливий географічний 
концепт цього ча с у, синонім до поняття «Азія» 亜細亜 – «Схід» 
(яп. 東洋 – «то: йо:») було запозичено із синоцентричної моделі 
світу. Але на відміну від поняття «Азія» термін «Схід» майже не 
використовувався в розробці новітніх політичних, філософських 
та ідеологічних концепцій.

Одним із найбільш розповсюджених була ідея того, що 
Азія – це регіон, пов’язаний однаковими культурними зв’язками 
та цінностями, головна з яких – конфуціанство (наряду з ієро-
гліфічною писемністю, концептом «жовтої раси», релігійної 
єдності тощо) [Hui 2007, с. 3]. Зважаючи на це, в японському 
паназіатизмі склалися два протилежних погляду на азійських ре-
гіон: перший із них акцентував увагу на відсталості Азії з погляду 
Європи (і у зв’язку з цим на необхідності або «підіймати Азію» 
(яп. 興亜 – «ко-а») або йти «Геть від Азії» (яп. 脱亜 – «дацу-а») 
орієнтуючись на Європу та зосередившись на власному розвитку), 
другий – на унікальності азійської духовності та культури, необ-
хідності розвивати цю культуру та протиставляти європейській 
(погляди Окави Сюмея та Окакури Тенсіна) [Kakuzo 1970].

Отже, визначення поняття «Азія» є центральним питанням 
японського паназіатизму II половини XIX – початку XX ст. Дис-
кусії навколо цього поняття почалися з формування «азійської» 

ідентичності в Японії, та продовжилися в розвитку ідеї «Азії» 
як геополітичного та культурного простору, пов’язаного єдиною 
історич ною місією. Географічні кордони «Азії» варіюються за-
лежно від філософських та ідеологічних переконань окремих 
мисли телів та ідеологів паназіатизму: від визнання Азією лише 
країн Далекого Сходу, до включення в цей простір Монголії та 
країн ісламу (філо софія Окави Сюмея). Наповнення та розкриття 
поняття «Азія» є визначальним для подальшого розвитку як пан-
азійських ідей, так філософсько-історичного дискурсу Японії межі 
століть.
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Філософські витоки дискурсивної політики

Єлизавета Борисенко
Національний університет «Києво-Могилянська
академія» (Київ)

Сучасність кидає людству все нові виклики. Глобальні економічні 
проблеми, екологічні кризи, соціальні конфлікти – усе це змушує 
постійно шукати нові виходи із ситуації, що постійно загострю-
ється. Отже, сучасне суспільство потребує нових принципів та 



14 15

цінностей, тому одним із рішень цієї проблеми може стати дис-
курсивна етика (К.-О. Апель, Ю. Габермас, В. Гьосле), суть якої 
зводиться до того, щоби на основі здорового суспільного діалогу 
знаходити вдалі компроміси. Відтак, Юрген Габермас, як один із 
можливих кроків, пропонує свою модель дискурсивної (делібера-
тивної) політики.

Насамперед, дискурсивна політика спирається на давні тради-
ції ліберальної теорії, що постає довкола розуміння свободи як 
необхідної прерогативи людської особистості. Таким чином, ми 
можемо простежити витоки лібералізму вже в Іммануїла Канта, 
який будує свою практичну філософію саме на основі того, що 
люди на є вільною у виборі своїх дій, і по-справжньому моральний 
вчинок є лише актом вільної особистості.

Батько лібералізму Джон Локк наголошує, «оскільки люди… 
за природою всі вільні, рівні й незалежні, то нікого не можна ви-
вести з цього стану… без його на те згоди» [Локк 2001, с. 180]. Від 
Дж. Локка й до сьогодні всі ліберальні теоретики так чи інакше об-
говорюють проблему людської свободи як засадничого принципу 
громадянського суспільства.

Дискурсивна етика має глибокі корені. Найпершим її 
джерелом є класична етика І. Канта, та пізніший її розвиток у 
Йоганна Ґотліба Фіхте. Теоретики етики дискурсу спирають-
ся на категорич ний імператив, який передбачає універсальність 
та базується на раціональних принципах, проте ще є досить его-
центричним, оскільки людина «сама встановлює закон і пов’язує 
себе з ним» [Єрмоленко 1999, с. 11]. Дискурсивна етика, натомість, 
долає цей недолік, висуваючи імператив на новий суспільний 
рівень. Наприклад, Ю. Габермас вводить новий варіант формулю-
вання категоричного імперативу – чини так, начебто ти є членом 
ідеальної комунікації.

Оскільки ми живемо в час переплетіння всіх можли-
вих варіантів ціннісних установок, ми неодмінно маємо 
керуватися певними універсальними принципами, тому наступне, 
що переймає дискурсивна етика, є принцип інтерсуб’єктивності. 
Як пише Ю. Габермас: «Я у своєму тілі і як своє тіло знаходжу себе 
в інтерсуб’єктивному світі, за яким колективні живі світи як текст і 
контекст взаємно проникають один в одного, перекривають і пере-
плітаються один з одним» [Габермас 1999, с. 314]. Таку думку ми 

знаходимо ще у Й.Ґ. Фіхте, який говорить, що “Я” конституює себе, 
натрапляючи на інше Я: «У цьому розрізненні через протилежне 
суб’єкт взаємно визначає та обумовлює поняття про себе як вільну 
істоту й поняття про розумну істоту поза ним, так само вільним» 
[Фихте 2014, с. 42]. Тож сфера свободи дії “Я” закінчується там, де 
починається свобода іншого “Я”. Подібні міркування наявні й у 
такого теоретика лібералізму як Джон Стюарт Міл, котрий гово-
рить: «…Той факт, що людина живе в суспільстві, обумовлює 
необхідність, щоб кожен обмежував себе в стосунках з іншими 
людьми дотриманням певної лінії поведінки. Ця поведінка по-
лягає, по-перше, в тому, щоб особа не завдавала шкоди інтересам 
інших…» [Міл 2001]. Тобто, свобода дій одного індивіда закінчу-
ється там, де існує загроза свободі іншого.

Поняття інтерсуб’єктивності приводить нас до концепту 
життєвого світу, що бере початок уже в Едмунда Гуссерля. Він 
констатував, що ми живемо в спільному для всіх життєсвіті, 
оскільки однаково сприймаємо цей світ. Оскільки життєвий світ 
є інтерсуб’єктивним, він переживається індивідом як спільний 
для нього та інших людей. Таким чином, життєвий світ – це тло 
первинних даностей, світ довкола нас, у якому розгортається 
наш досвід. Таке уявлення Ю. Габермас доповнює та розширює, 
застосовуючи його до своєї концепції комунікативної дії. При роз-
робці останньої, теоретики дискурсивної етики звертаються до 
філософії мови, а саме: теорії мовних актів Джона Остіна та Джона 
Сьорля, що розглядають прагматичний бік мовленнєвих дій.

Отже, дискурсивна політика увібрала в себе досвід ліберальної 
традиції, запозичує та розвиває свої ідеї з філософського доробку 
І. Канта, Й. Г. Фіхте, феноменології Е. Гуссерля, а також враховує 
досвід лінгвістичної філософії Дж. Остіна та Дж. Сьорля.
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Історико-філософські рецепції у творчості Гілберта Кіта 
Честертона

Ян Бородій
Національний Університет «Києво-Могилянська
академія» (Київ)

Гілберт Кіт Честертон (1874-1936) – видатний неоапологет ка-
толицизму, який творив на межі дев’ятнадцятого і двадцятого 
століть. У його творчому доборку можна зауважити як чисту апо-
логетику, так і художню літературу, а найбільшу дослідницьку 
цінність містять праці «Єретики», «Вічна людина» та «Орто-
доксія». Оскільки Г. Честертон був католиком, він насамперед, 
зазнав впливу Т. Аквіната, Франциска та Д.Г. Ньюмана. Проте 
в якості палкого полеміста він також переосмислював роботи 
Ф. Ніцше, Е. Гуссерля та інших.

Перший літературний «трактат» Г. Честертона називався 
«Єретики», у ньому автор піддає критичному аналізу філо-
софсько-світоглядні погляди письменників того часу: Б. Шоу, 
Г. Уеллса, Р. Кіплінга, Р.Л. Стівенсона та інших. Стиль Г. Честер-
тона проявляється в тому, що він постійно зачіпає філософські 
проблеми й часто робить це з використанням риторичних при-
йомів – метафор, парадоксів, оксюморонів тощо. У самому 
мисленні Г. Честертона закладена парадоксальність, але ці пара-
докси не можна порівнювати з парадоксами, наприклад, Оскара 
Уайльда, тому що в останнього парадокс панує над істиною, а у 
Г. Честертона істина «стає на голову, щоби її помітили». Щодо 
впливу, то в цій збірці сама конструкція передбачає й полеміку, і 

запозичення. Як зазначав Г. Честертон, «мені не потрібен містер 
Бернард Шоу в якості найбільш блискучої й найбільш чесної люди-
ни; він потрібен мені у якості єретика, тобто в якості людини, чия 
філософія є дуже ґрунтовною, вельми логічною й цілковито не вір-
ною» [Честертон 2004, с. 420].

Лейтмотивом його філософії є «захист буття» як великого 
блага, він поєднується з викликом морально некомпетентному 
(з погляду автора) сучасному світу. Мета цієї проповіді – сприя-
ти осяянню, яке й повертає людину до істинного життя, тобто 
дитячої радості (їй у Г. Честертона протиставлені зневіра й само-
вдоволення, але не страждання). Для цього автор використовує 
парадокс, ексцентрику, незвичайні ракурси, адже вони очищають 
кожен об’єкт від нашарування звичних мнимостей. В етичному 
стосунку апологія гри, доброї легкості, жартів, навіть блазнювання 
і клоунади служить протиотрутою від «поганої» серйозності (по 
суті – гордині), яка відділяє людину від інших людей і поневолює її 
уявними цінностями. Впорядкованість життя, абсолютна цінність 
особистості й неприйняття механічного існування у Г. Честер-
тона дані в єдності й ніби взаємокоректують себе. В останньому 
пункті він багато в чому передбачає й повторює екзистенціалістів 
(особливо Мартина Гайдеґера й частково Карла Ясперса), яких 
Г. Честертон, однак, не знав. Опору проти механіцизму сучасного 
життя філософ шукав не в еліті, а у «звичайній людині» (common 
man), найчастіше – селянині. Християнський лейтмотив зближує 
Г. Честертона з Федором Достоєвським. Однак у 20-х рр. надії 
Г. Честертона на «нове середньовіччя» й на соціальне оновлення, 
пов’язане з вільним селянством, тьмяніють. Це яскраво ілюструє 
роман «Повернення Дон Кіхота».

Що стосується суто філософських коренів честертонів-
ської філо софії, то за своїм розумінням людини і світу в ній 
можна знайти відгомони феноменології Е. Гуссерля. Г. Чес-
тертон використовує парадокси, ексцентричність як прийом, 
незвичайний ракурс людського погляду – усе це очищає будь-
який окремо взятий предмет розгляду від нашарування звичних 
умовностей, тому цей жест можна порівняти з феноменологічною 
редукцією Едмонда Гуссерля. Г. Честертон стверджував: «щоби 
стати неупередженим у здоровому, єдино вірному сенсі слова, 
потрібно побачити все заново. Ми бачимо чесно, коли бачимо 
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вперше» [Честертон 2004, с. 109].
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Утешает ли философия?

Наталья Бородина, к. ф. н.
Одеський національний політехнічний університет (Одеса)

В истории философии мы можем встретить множество самых раз-
личных ответов на вопрос, зачем человеку заниматься фило софией 
и большинство из них в той или иной форме было связано с утеше-
нием.

Боэций предполагал, что утешение философией состоит в 
том, что она помогает разгадать причину огорчений и постарать-
ся их избегать [Боэций 1990]. Но не всегда утешение философией 
предполагало освобождение от реальных огорчений – многие фи-
лософы в той иной форме апеллировали к парадигме стоиков: 
философия дает умение с улыбкой встретить все, что бы ни пре-
подносила тебе жизнь. Долгое время была популярна также идея 
философствования как умения «посмотреть со звезды» на тяготы 
окружающего мира.

Утешаться философией можно было также по более сложной 

схеме через расширение кругозора, построение общей картины 
мира и, как показал Мартин Хайдеггер, в общем и целом это даст 
утешающемуся философией чувство, что он «повсюду дома». По-
степенно в структуру философских утешений проникает более 
прагматичная парадигма классической науки и утешение стано-
вится возможным не как принятие, а как знание и преодоление. 
Но на этом этапе философия вытесняется с трона «утешительни-
цы» – если философия утешает через кругозор и знания, которые 
позволяют более эффективно и без печали взаимодействовать с 
окружающим миром, то зачем реализовывать эту функцию через 
философию, если можно непосредственно воспользоваться на-
укой?

Утешительное расширение кругозора, которое предлагает 
философия, осуществляется через изучение глобальных вопро-
сов, не имеющих непосредственного практического решения в 
данный момент. Но отсутствие мгновенного решения для челове-
ка ХХ века оказывается тяжелым испытанием: как может утешать 
осознание того, что я не нашел ответа? И узнал, что вопросов неиз-
меримо больше, чем я представлял изначально?

Связывает ли современный человек философию с утешением? 
Для ответа на этот приведу данные опроса, проводимого мной 
в начале изучения курса философии в Одесском Национальном 
Политехническом Университете за последние 14 лет. В начале 
занятий студентам сообщалось о полемике сциентистов и анти-
сциентистов и предлагалось выбрать, какая же часть философии 
для них более важна: ориентированная на науку или на человека?

Ответы можно разделить на две почти равные половины. Пер-
вый ответ показывает превалирование сциентистских тенденций, 
в которых философия представляется как вспомогательный 
инструмент для развития науки, а вопросы о смысле жизни вос-
принимаются как помеха и нежелательный поворот исследований. 
Например, студент 2 курса, 5 сентября 2018 года пишет: «Фило-
софия, ориентированная на науку, более важна. Потому что всюду 
нужна точность. Каждую теорему нужно не только философски 
обдумывать, но и найти ее решение и получить конечный продукт. 
Наука правит миром». Другая половина студентов выбирает в 
качестве приоритетных вопросы мировоззрения и философской 
антропологии, но объясняет это тем, что «наука и сама справит-
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ся без философии, а философия пусть лучше занимается смыслом 
жизни», впрочем, как понятно из контекста, желательно отдельно 
взятая философия, при этом как можно дальше от самих студен-
тов.

Как правило, два-три человека на группу говорят о необходи-
мости симбиоза и равной важности научно-ориентированной 
части философии и человеко-ориентированной. Кардинально вы-
ше процент ответов о симбиозе среди студентов гуманитарного 
факультета был в 2018 году в группе культурологов, когда 80 % ре-
спондентов говорили о важности симбиоза.

В контексте ответов можно ли сделать вывод, что студен-
тов утешает знакомство с философией? Скорее огорча ет, и 
парадигма размышлений строится в духе логического атомизма 
Людвига Витгенштейна: мы должны очистить сознание от ненуж-
ных абстрактных терминов и перейти к решению практических 
вопросов.

Проведенный мониторинг2 показывает, что статус утеши-
тельницы возвращается к философии только в том случае, если ее 
рассматривать как набор отдельно взятых кейсов для решения про-
блем, связанных со специальностью. К примеру, большой интерес 
и воодушевление студентов вызывает занятие по развитию кри-
тического мышления и фильтрации достоверной/недостоверной 
информации. Кроме того, предполагается возможным включение 
в философию блока изучения логической аргументации, приме-
ров построения философами моделей решений и аргументации 
этих моделей (а также выявление противоречий и недостатков в 
представленных моделях). Современный человек утешается в том 
случае, если видит конкретный результат, смысл и полезность сво-
их действий.

В этом смысле история философии является прекрасным 
примером построения и смены научных парадигм, то есть ин-
струментом, который можно использовать и в настоящее время. 
Философ ХІХ века больше не может обещать, как Будда, устра-
нение всех страданий из жизни человека – люди, желающие 
утешения тако го рода, больше нуждаются в помощи религии или 

2 Моніторинг проводиться авторкою тез, Наталією Бородіною, серед 
студентства, яке слухає її курси в Одеському національному політехнічному 
університеті, і не є репрезентативним для українського студентства загалом.

психологии. Утешение, которое может дать фило софия, за-
ключается в построение эффективного методологического 
инструментария для решения проблем, а не для устранения 
страда ния от них.

Литература:
1) Боэций. «Утешение Философией» и другие трактаты / 

Боэций. – М.: Наука, 1990. – 413 с.
2) Стивен Хокинг объявил, что философия мертва [Електро-

нний ресурс]. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: 
 https://www.yuga.ru/news/228045/.

Philosophy of the Islamic city: Criticism of Western research 
approaches and modern methods (Istanbul case study)

Kseniia Hurzhy
Vasyl Stus’ Donetsk National University (Donetsk / Vinnytsia)

The influence of globalization trends on urban processes is already a 
well-known phenomenon, but if the European cities have been involved 
in this context quite naturally and for a long time – the cities that are 
not in the Christian paradigm of cultural and world-view development 
(hereinafter referred to as Islamic cities), are now experiencing revoluti-
onary changes, as well as consciousness of their inhabitants. First of all, 
these changes are related to adopting or even taking on the traditional 
social institutions of the European world: forms of education according 
to a certain standard, forms of civic activity, strategies and practices of 
behavior in everyday life. All these activities, blending with the tradi-
tional religiosity and the outlook of the community, create a whole 
phenomenon that can be termed “modern Islamic urbanism”.

Nezar AlSayyad, Mansour Elbabour, and Meygan Massoumi have 
been fruitfully working in this direction for quite a long time now. 
The outlined topic has been touched by the researchers who write on 
the themes of social processes in Islam (for example, the theme of 
“Arab Spring”), various kinds of cultural and religious transforma-
tions, funda mentalism, because changes in the social structure of 
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society are reflected in the physical space of the city and the practices 
of its organization. The work of a philosopher of the 10th century 
Al-Farabi “Treatise on the views of the residents of the virtuous city”, 
which is compared in its significance with Plato’s dialogue “The State”, 
can actually be considered a philosophical look at the Islamic city.

At the present stage, the critique of the original studies of Muslim cit-
ies conducted by Western Orientalists is already evident. In parti cular, 
Nezar AlSayyad singles out two periods of such research. Early, most-
ly Christians writers (starting from 1920s till 1960s), such as Brothers 
Marcais George and William, Roger LeTourneau, Jean Sauvaget, Xavier 
De Planhol, Gustave von Grunebaum (when the image of the Muslim 
city was only part of the larger image of “Mohammedism”. They needed 
to fit the cities into a convenient mold [AlSayyad 1996, р. 92]), and later 
writers such as R.B. Serjeant S.M. Stern (the problem of “protective 
natio nalism”. They have clung to the idea of the Islamic city as some-
thing that is particularly their own) [AlSayyad 1996, р. 96].

However, which methods can be applied now to research the Islamic 
city, without contrasting it to the western Christian city and not focus-
ing only on social processes within the city itself? Modern researchers 
suggest shifting the research focus from urban social processes to the 
city itself using the concept of “The intrinsic logic of cities” proposed 
by Helmuth Berking and Martina Löv of Darmstadt Technological Uni-
versity. The city is viewed not only as a homogeneous mirror of social 
processes, but each city is marked by its own individuality and develops 
in its own unique way. Helmuth Berking states that “not seeing own 
logic and local contexts of ‘this’ city in contrast to ‘that one’, – means not 
seeing the “city itself as an object of knowledge” [Собственная логика 
городов 2017]. This can be done by resorting to self-evident (doxic) 
cultu ral techniques, where doxa means “constructing habitual dispo-
sitions through which the world makes itself self-evident, absorbs time 
and structures spaces” [Собственная логика городов 2017].

Proceeding from this background, I tried to answer the question: 
what is the form of “city’s elusive spirit” (Walter Benjamin), how can we 
research it? Cities do not exist aimlessly, each city has its own idea. The 
idea of the city is embodied in the myth of the city (this includes every-
day knowledge of the city, its historical subjects, the collective vision of 
the city’s future by townspeople). The myth can be explicated through 
the study of history/everyday life + interviews with local residents.

An example of working with the myth of the city could be Istanbul. 
A study visit showed that for today’s inhabitants of Istanbul, the follow-
ing narratives of their city are typical: a story about a city standing on 
seven hills; frequent appeals to the old name – Constantinople; the use 
of traditional Ottoman buildings (the canon of which has taken shape 
thanks to the architect Sinan and its urban complexes – kulliyes) and 
its eclectic combination with modern city buildings of offices, banks, 
supermarkets and hotels. Furthermore, the streets of the city’s central 
districts are filled with trade infrastructure. Trade, as a former function 
of part of sacred buildings, is now taking place on the streets. Istanbul 
is also unique because of its geographical location: Bosphorus (The 
Strait of Istanbul) divides city to the European and Asian parts, and its 
contemporary inhabitants deliberately pay attention to living in Asia or 
going to Asia.

In general, the concept of the city’s own logic can enrich and deepen 
further research of the Islamic cities. Clarifications as to what can be 
considered a traditional Islamic city, the distinction of its attributes and 
religious archetypes as well as fixing of modern attempts to implement 
global projects in the context of specific Islamic cities (with an emphasis 
on the emergence of public and secular spaces in Islamic cities) can have 
a promising potential.

Literature:
1) AlSayyad Nezar. The Study of Islamic Urbanism: An 

Historiographic Essay / Nezar AlSayyad // Built Environment 
(1978). – Islamic Architecture and Urbanism. – 1996. – Vol. 22, No. 2. – 
P. 91-97.

2) Собственная логика городов: Новые подходы в урба-
нистике / Коллективная монография; под отв. ред. Хельмута 
Беркинга и Мартины Лёв. – М.: Новое литературное обозрение, 
2017. – 424 с.
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Development of the Term Dhyāna in the Discourse of Yoga from the 
Vedic Origins to the Haṭha-Yoga Sources

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

Dhyāna is a category and one of the basic elements of yoga philosophy 
(yogadarśana). This term has ancient roots that are first mentioned 
in Ṛg Veda (RV). Later dhyāna becomes a part of yoga discourse in 
the Upaniṣads, and a cornerstone in the framework of Patañjali’s 
Yogasūtras. It is often used in Mokṣadharmaparvan and Bhagavadgītā 
of Mahābhārata, texts which are disclosing yoga and in many details 
describe dhyāna. In haṭha-yogic texts, such as Dattātreyayogaśāstra, 
Gorakṣaśataka and others, dhyāna is still used as one of the major parts 
of yoga-practice.

The term dhyāna is generally translated as meditation. The results 
of my Ph.D. research show that the meaning of the term dhyāna is non-
homogeneous. Dhyāna in different texts has had a different meaning, 
explaining various mental and embodied practices. Analysis has 
shown that the term meaning was continuously changing, going from 
poetic, visionary and less specified in its first mentioning in RV (root 
dhī derivatives in 4.36.2, 8.12.10, 10.11.1.) to mystical practices of 
seeing ātman in Upaniṣads (e.g., Śvetāśvatara Up. 1.14.). In Patañjali’s 
Yogasūtras (2.11. and 3.2.) a clear and unambiguous definition of 
dhyāna is given, it is there a continuity of cognition on the subject of 
dhāraṇā and destroyer of vṛtti, which are accurately defined in the 
Yogasūtras. The text of Mokṣadharmaparvan (12.181, 12.188, 12.203, 
12.333.) contain explicit explanations of dhyāna-yoga practice, with its 
cognitive component and substantial vision of the mind. Bhagavadgītā 
(12.6.) equates dhyāna and bhakti. The haṭha yogic texts, mentioned 
earlier, describe dhyāna as an embodied practice, sometimes followed 
by a visualization.

Контекстуальная со-зависимость философии и истории. Как 
философская мысль отражает и отражается в истории.

Евгения Дзекун
Харьковский национальный университет
им. В.Н. Каразина (Харьков)

Воспроизведение той или иной философской концепции не-
прерывно осуществляется в истории, однако различие в ее 
интерпретации определяется критерием времени и ее аргумента-
цией. Фактически, исследуя феномен времени и интерпретируя 
текст Аристотеля, Августин репрезентирует свою, иную точку 
зрения. Если Стагирит исследует феномен времени в контексте 
физики, то Августин – в духовном поиске Бога, поиске, который и 
становится его исповеданием, что вполне объясняется идеологи-
ей их времени, которую определяют социальные, политические, 
культурные факторы [Иванова 2016, с. 385]. Так, представители 
античной эпохи в своих трудах осуществляли попытки объяснить 
окружающий мир, что дает естественно-научный характер их 
фило софии. Мысль Августина в свою очередь, теологична, ввиду 
того, что центром исследований в средние века был Бог.

В XX веке понятие времени все еще остается актуальным. К 
примеру, фундаментальное сочинение Мартина Хайдеггера, книга 
«Бытие и время», где автор рассматривает время, как исходную 
онтологическую основу Dasein. Более того, философ полагает, что 
онтологические структуры нужно высветить в соответствии с рас-
крытием их временного смысла [Хайдеггер 1997, с. 12].

Исторический контекст выражает свои основные идеи в фило-
софии, представляет их вечными, так как история продолжает 
свой ход, и каждая новая эпоха в науке о мудрости норовит интер-
претировать феномен времени в соответствии со своим видением 
мира.

Следовательно, ту или иную эпоху в философии нам следу-
ет толковать в ее собственно историческом контексте, так как 
подобное рассмотрение способно раскрыть перед нами все не-
вообразимое многообразие мысли и исторических фактов, под 
которыми она сформировалась в едином философском акте. 
Каждая философская эпоха и ее фундаментальные идеи, всег-
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да имеют природные, общественные, социальные причины. 
На пример, корень философии Возрождения зарыт на глубине 
трагедии XIV века – Чумы, в последствии которой возвышается 
ценность человека, как венца мироздания, что и является пред-
посылкой возникновения антропоцентризма и гуманизма в эту 
эпоху [Баткин 1989, с. 192].

Однако, исторические факторы являются так же обстоятель-
ствами, которые накладывают определенные ограничения, когда 
мы осуществляем попытку вступить в диалог с философией той 
или иной эпохой. Прежде чем осуществить дискуссию с пред-
ставителями философии предшествующей нам во времени, нужно 
определить дискурс ее эпохи. Впрочем, без критики мы не смог-
ли бы прийти к тому, что имеем в общенаучном наследии сейчас, 
так как подвергая сомнению тот или иной факт мы обращаем свое 
мышление на поиски нового знания.

Движимая сила философии – это когнитивная способность ак-
туализации вопросов относительно открытия истинного знания, 
которое раскрываетсыя посредством оперирования различными 
модусами: субстанция, время, сущность и т.п. Когда мы выносим 
на обсуждение тут или иную проблему – нам следует обратиться 
к тому, каком образом и в какой отрезок времени осуществлялись 
попытки ее решить, и к каким результатам привело данное реше-
ние. И здесь история отворяет двери в мир философии, освящая 
порядок и периодизацию интересующей нас эпистемологичес-
кой проблемы. Вместе с тем, характер философии в той или иной 
период времени так же освещает перед нами дух представляемой 
исторической эпохи.

Примером того, как история определяет вектор философ-
ской мысли может выступить выше упомянутая книга Мартина 
Хайдеггера «Бытие и время», которая была воспринята как ре-
зультат кризиса немецкой культуры после поражения в Первой 
мировой войне. На ряду с этим, в послевоенное время появляется 
ряд работ, которые являлись реакцией на общекультурный, по-
литический и социальный упадок, побуждающий задать вопрос 
о том, что являет собой мир теперь, и то, как в конечном итоге он 
завершится: таких как «Дух утопии» Э. Блоха, «Закат Европы» 
О. Шпенглера и др.

Таким образом, если философия репрезентирует поиск от-

вета на некий вопрос в одном направлении, в конкретный период 
време ни, то история диверсифицирует данный вектор поиска за-
давая социальный, культурный, политический фон. По нашему 
мнению, каждый акт философствования стоит рассматривать в его 
собственном контексте, так как этот подход способен раскрыть 
перед нами все невообразимое единство многообразия духа той 
или иной эпохи.
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Обережно, великі наративи! Або дещо про стереотипи в 
історико-філософській індології ХІХ – першої половини ХХ 
століття

Юрій Завгородній, д.ф.н.
Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ (Київ)

У процесі набування або уточнення знань про індійську філо-
софію до підручників звертаються всі: студенти, аспіранти, 
викладачі й дослідники. Але не завжди вони усвідомлюють, що 
підручники містять не тільки нормативне знання, яке варто 
беззастережне засвоювати, використовувати і транслювати, а й не-
бажані стереотипи, яких слід уникати.

Наша доповідь покликана привернути увагу до проблеми на-
явності стереотипів в індологічній історії філософії в окреслений 
період. Це важливо й актуально не тільки для історії історико-
філософської індології, а і для сучасних досліджень та вивчення 
індійської філософії.
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Приклади двох конкретних стереотипів представлені в допо-
віді. Перший, це домінуюча тенденція зводити ортодоксальні 
школи індійської (індуїстської, sanātana dharma) релігійно-філо-
софської думки до шести. Другий, схильність визнавати індійську 
ортодоксальну філософію не теїстичною або такою, для якої теїзм 
мало властивий.

Головна увага спрямована на сім авторитетних видань: 
1) H.T. Colebrooke. “On the Philosophy of the Hindus” (1837), 
2) F.M. Müller. “The Six Systems of Indian Philosophy” (1899), 
3) R.G. Bhandarkar. “Vaiṣṇavism, Śaivism and Minor Religious 
Systems” (1913), 4) S. Radhakrishnan. “Indian Philosophy” (Vol. 
1–2, 1927), 5) M. Hiriyanna “Outlines of Indian Philosophy” (1932), 
6) S. Chatterjee, Dh. Datta. “An Introduction to Indian Philosophy” 
(1939), 7) S. Dasgupta. “A History of Indian Philosophy” (Vol. I–V, 
1949).

Пропонуються висновки, що вищезгадані стереотипи були 
сформовані або завдяки домінуючій орієнталістській парадигмі й 
розвитку тогочасної індології, або світоглядним позиціям авторів-
дослідників.

Античні витоки гендерно-специфічного кодування 
дихотомічних філософських категорій та їх «денатуралізація» 
в науковому пізнанні

Валерія Зубатенко
Національний Університет «Києво-Могилянська
академія» (Київ)

Наукове пізнання виникає як частина патріархальної культурної 
матриці, яка, зокрема, працює на збереження усталеного символіч-
ного гендерного порядку, в основі якого закладена дихотомія 
бінарних опозицій, що характеризуються «натуралізованим» ген-
дерно-специфічним кодуванням з аксіологічними конотаціями. 
Фаллологоцентризм та андроцентризм науки представляв собою 
безальтернативний стиль мислення й мови західноєвропейської 
культури впродовж століть, відколи з’являється саме наукове піз-

нання, продуктом якого є не лише сума тематизованих знань, але 
й супутнє вироблення концепцій «жіночого» та «чоловічого», 
смислова складова яких множилася та видозмінювалася (нерідко 
через протиріччя) із розвитком гуманітаристики.

Зародження такого порядку ми можемо спостерігати, 
починаючи з Античності, коли закладаються основи західноєв-
ропейських наук. Засадничі філософські категорії, що мають 
вигляд бінарних опозицій, починаючи з Античності, отримують 
свої відповідники – «чоловіче» та «жіноче», за якими закріплю-
ється статус незмінних буттєвих характеристик, обумовлених 
природним, метафізичним або трансцендентним порядком сущо-
го. Дана традиція сприяла експлікації категорій «чоловіче» та 
«жіноче» як значущих елементів вибудовування онтологічної 
й антропологічної філософських перспектив. Й оскільки сам 
принцип побудови онтології й антропології мав дуалістичні й 
есенціальні передумови, «жіноче» й «чоловіче» були імплемен-
товані в жорстку структуру протиставлення трансцендентного 
й іманентного, розумового й чуттєвого, тілесного й духовного, 
актив ного й пасивного, доброго й поганого, та, що важливо саме 
для Античності – природного й політичного [Хитрук 2017, с. 13].

Проте, гендерно-специфічне кодування філософських катего-
рій починає відбуватися ще до чіткого теоретичного відмежування 
homo politicus від Природи, яке констатує Аристотель. Людина 
не просто виокремлює себе з природи через культуру, вона стає в 
опозицію до природи, вписуючись у жорстку логіку бінарних опо-
зицій наукового пізнання.

Явище політичної реальності протиставлялося природі так 
само, як «чоловіче» протиставлялося «жіночому» відповідно. 
Якщо чоловік був повноправним володарем політичної сфери, то 
жінка, за якою була закріплена приватна сфера, розглядалася як 
уособлення вродженої жіночої природи, яка не шанувалася, як 
рані ше, а радше сприймалася як протилежність складнішій формі 
людської організації. Так, можемо зустріти порівняння жінки з 
природою в Семоніда, який описує 10 типів жінок, порівнюючи їх 
із тваринами і явищами природи.

У жінок не було доступу до основних публічних сфер: до управ-
ління, релігійного культу, війни й дозвілля. Як аристократичні 
жінки, так і рабині займалися домашніми справами. Розподіл праці 
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сприймався як деякий богами даний зверху порядок, який глибоко 
вкорінений у природі статей. Подібне твердження було вигідним, 
насамперед, тому, що воно було побудоване на вірі, а тому витри-
мувало будь-які критичні аргументи проти нього. Також жінки 
були суттєво обмежені в доступі до знань.

Усе це було реальними причинами гендерної поляризації, що 
відображалися в гендерно-специфічному кодуванні філософських 
категорій, яке ми можемо спостерігати ще в цитатах, авторство 
яких приписують Піфагору. Найвідомішу з них можна зустріти в 
якості епіграфу до роботи Симони де Бовуар «Друга стать»: «Є 
добре начало, що створило порядок, світло й чоловіка, і зле начало, 
що створило хаос, морок і жінку». Не дивлячись на те, що Піфагор 
не залишив після себе письмових текстів, йому приписують вели-
ку кількість цитат, деякі з яких є відкрито мізогінічними. Більш 
певно ми можемо спиратися на теоретичні доробки Платона, які 
дійшли до нас. Проте, ми не спостерігаємо в Платона яскравого 
додаткового смислового навантаження на поняття «чоловіче» 
та «жіноче», не дивлячись на його внесок у розбудову гендерної 
теорії, зокрема, у «Державі».

Найважливішою постаттю для нас є Аристотель, оскільки саме 
він є основоположником есенціальної парадигми тлумачення 
статей, а також гендерно-специфічного кодування категорій, яке 
вплинуло на всю подальшу західноєвропейську наукову картину. 
Ми зустрічаємо в нього понятійну фігуру жіночого принципу як 
пасивної матриці й чоловічого як активного формування. Таким 
чином, чоловіче в Аристотеля постає як діяльна причина, а 
жіно че – як матеріальна. Чоловік вважався носієм форми, а жін-
ка – матерії. Питання статі в Аристотеля було тематизоване в його 
природознавстві через функції розмноження. Аристотель взагалі 
не розглядає жінку як другу стать, він розглядає її як недорозви-
нуту чоловічу стать, яка єдина є правильною за своєю суттю, тобто 
в Аристотеля «жіноче» постає як «Інше чоловіче» [Хитрук 2018, 
с. 37].

Аналізуючи гендерно-специфічне кодування філософських 
категорій в Античості, ми бачимо як, зокрема, біологізаторський 
підхід до питання теоретичного обґрунтування статевих та ген-
дерних відмінностей, заклав початок цілій традиції ототожнення 
бінарних опозицій із поняттями «чоловіче» та «жіноче», які не є 

формальними концептами, а є категоріями, що помилково закріп-
лені як характеристики реальних чоловіків та жінок відповідно, і 
які є основою для есенціального підходу в гендерній теорії.

Отже, найменування бінарних опозицій через поняття «жіно-
че» та «чоловіче» призводить до появи антинаукових концепцій 
статі та гендеру, які намагаються показати «природність» не-
рівності, послуговуючись поняттям «природності», яке є 
результатом деформації науки через саме гендерно-специфічне 
кодування категорій, тобто, ми опиняємося в замкненому гносео-
логічному колі.

Окрім цього, оскільки будь-яке «жіноче» зазвичай девальвова-
не, то й будь-які теми та підходи, що виходять за рамки класичного 
наукового пізнання, визнаються як меншовартісні та другорядні 
щодо усталеної наукової норми, яка ще з Античності закріплена за 
поняттям «чоловіче» та за андроцентричною чоловічою фігурою 
вченого, який, власне, і репрезентує норму.

Якщо в рамках класичної західноєвропейської тради-
ції «чоло віче» та «жіноче» експліковане переважно з 
допомогою вписування у фундаменталістську дуалістичну пер-
спективу буття як певних «непорушних» сутностей, що вкоріне ні 
в космічному або природному порядку сущого, то поступово у 
філо софії XX ст. «чоловіче» та «жіноче» починають осмислюва-
тися як категорії соціального й культурного конструювання поза 
рамками есенціальних тлумачень. Трансформація онтологічного 
статусу гендерно-кодованих категорій є по суті їхньою «денатура-
лізацією», яка покликана провести візію нормативного канону 
культури, а також порвати з фундаментальним дуалізмом класич-
ного мислення та супутньою підтримкою насильницької ієрархії в 
суспільстві.

Упродовж історії філософії ХХ століття, з моменту критики на-
уки як фаллологоцентричного інституту пригнічення, дослідниці 
та дослідники різних напрямів феміністичної критики пропону-
ють різні способи зміни пізнавальної оптики.

Низка американських дослідниць, зокрема, Г. Рубін, А. Річ, 
М. Віттіг та А. Дворкін, вбачаючи підгрунття сконструйованої не-
рівності, що існує лише для стабілізації та об’єднання бінарного й 
опозиційного, у примусовій гетеросексуальності, яку закріплю-
ють соціальні інститути, пропонують теорію «суспільства без 
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гендеру». Засадничими для цих представниць філософської дум-
ки, є відмова від відтворювання традиційних шлюбних структур 
та відмова від канонізації гетеросексуальності як норми, оскільки 
саме це може дозволити жінці затвердити себе як суб’єкт історії, 
оскільки, залишаючись «предметом обміну» між чоловіками, жін-
ка буде лишатися об’єктом сексуальної експлуатації та джерелом 
переприсвоєння продукту праці та материнства без потенції пере-
творення на суб’єкт [Пушкарева 2005, с. 12].

Проте, не дивлячись на низку засадничих напрацю-
вань, дані ідеї в майбутньому не виокремились в окремі 
стратегії «денатуралізаціїї», проте напрацювання теоретикинь 
радикального фемінізму стали важливим фундаментом для транс-
формації розуміння гендеру та статі як філософських категорій. 
Назріла необхідність впровадження некласичної філософської 
методології осмислення категорій «чоловіче» та «жіноче» ляг-
ла в основу цілої низки серйозних філософських проектів кінця 
XX – початку XXI ст. Найуспішнішими з них представляються 
екзистенційна (С. де Бовуар) і дискурсивна (Дж. Батлер) моделі 
подолання есенціалістської бінарної схеми в контексті філософ-
ської концептуалізації статі, які й мають бути покладені в основу 
«денатуралізації» дихотомічних філософських категорій із додат-
ковим гендерним навантаженням.
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«Мертвий білий чоловік»: ревізія західного канону в 
американській філософії

Галина Ільїна, к. ф. н.
Київський національний університет імені
Тараса Шевченка (Київ)

Філософський канон є предметом дослідження американської 
філософії із 60-х рр. ХХ ст., і включає в себе філософів та їхні тек-
сти, які перебувають у фокусі філософських студій. Визнання 
філософської та історичної цінності «канонічного» тексту 
філо софськими спільнотами веде до канонічного прочитання 
історико-філософського наративу, формуючи філософську «ідео-
логію». Особливістю американської філософії є те, що в ній постає 
своєрідний тип критики встановленого канону – соціальна (а 
не філософська) критика. Її втіленням можна вважати іронічне 
поняття «Dead White Malе» («мертвий білий чоловік»). Так ха-
рактеризують типового представника філософського канону. 
Відсутність різноманітності показує соціальну зумовленість фор-
мування канону. Виявляється, що тексти включаються в канон не 
тільки тому, що вони кращі за інші, але й через певні соціальні об-
ставини. А це є підставою для ревізії канону, яка здійснюється за 
кількома основними напрямами, а саме:

1. Критика вестерноцентризму канону. Американський дослід-
ник П. Перк демонструє географічну та історичну обмеженість 
західного філософського канону. Він показує, що історія філо-
софії Сходу була включена в західний канон (до кін. XVIII – поч. 
ХІХ ст.), а потім – виключена з нього. Дослідник пов’язує це зі 
зростанням расизму та гегелівською ідеєю про сегрегування ре-
лігії від філософії [Park 2013, р. IX]. Від І. Канта до М. Гайдегера 
розвивається ідея, що поняття «західна філософія» є тавтологією, 
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оскільки поняття «філософія» стосується тільки західної інте-
лектуальної традиції. Відтак, ревізія канону проводиться задля 
подолання його вестернізації.

2. Феміністична критика канону. Андроцентризм філософ-
ського канону особливо активно розглядається у феміністичній 
історії філософії, яка зосереджена на проблемі відсутності жінок-
філософів у каноні до ХХ ст. й міркуваннях філософів-чоловіків 
про жінок, взагалі [Ільїна 2015, с. 30–32]. Сьогодні формуються 
альтернативні історико-філософські наративи, у яких представ-
лені жінки – ревізія канону проводиться задля подолання його 
андроцентризму.

3. Альтернативне прочитання канону ґрунтується на 
критиці традиційної історико-філософської доксографії. Зо-
крема, Р. Рорті закликає припинити писати історію філософії від 
Фалеса до Вітгенштайна, оскільки причини вибору тих чи тих 
мислителів у них випадкові [Rorty 1984]. Сам Р. Рорті мав намір 
прочитати курс «Альтернативна історія філософії», у якому не 
був би представлений жодний канонічний філософ [Geuss 2010]. 
Окрім альтернативних імен канону, пропонується відмова від 
«канонічних» ідей: традиційний «джентельменський набір» 
філософських проблем і питань кружляє довкола метафізики, 
епістемології, етики, проте ними не обмежується. Відтак, ревізія 
канону проводиться задля пошуку нових тем, форм і жанрів філо-
софського дослідження.

4. Альтернативні підходи до інтерпретацій філософських 
текстів на основі критики канону. Наявність канону є не 
просто спробою створення універсального «рецепту» філо-
софії – специфічні канони (тобто канони певних напрямів чи 
періодів) пропонують ключ до інтерпретації філософських тек-
стів. Це можна побачити на прикладі канону ранньомодерної 
філософії, який у США включає сім філософів і сформований на 
логіці суперечності між раціоналістами (Декарт – Спіноза – Ляйб-
ніц) та емпірицистами (Лок – Барклі – Г’юм), котра «знімається» 
в трансцендентальному ідеалізмі І. Канта [Kuklick 1984, p. 125]. З 
погляду сучасної епістемології, дихотомія раціоналізму-емпіри-
цизму підлягає ревізії – пропонуються альтернативи, наприклад, 
спекулятивна та експериментальна філософії. Звідси – досліджен-
ня «картезіанського емпірицизму», включення в ранньомодерну 

філософію питань, які раніше вважалися суто науковими тощо. 
Ревізія канону відкриває нові горизонти розуміння філософських 
текстів.

Отже, канон як предмет філософського дослідження актуалізує 
можливості формування альтернативних історико-філософських 
наративів, унаслідок розвитку яких «неконвенційна історія 
філософії» долає стереотипи філософських досліджень та роз-
криває нову філософську проблематику. Для того, щоби канон не 
перетворився на пантеон «мертвих білих чоловіків», слід розу-
міти соціальні передумови його формування, котрі актуалізують 
деконструкцію канону, та гнучкість яких формує постійну акту-
альність філософії.
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Негативна свобода Ісаї Берліна

Олександр Каблов
Національний Університет «Києво-Могилянська
академія» (Київ)

Концепція «негативної свободи», сформульована Ісаєю Берліном 
у його есеї «Дві концепції свободи», протиставляється поняттю 
«позитивній свободи», хоча із застереженням про можливі сплеті-
ння двох концепцій. Запропонована проблематика під штовхну ла 
до постановки нових запитань щодо осмислення поняття «сво-
боди» як такої в ліберальній традиції політичної філо софії 
ХХ–ХХІ ст. Наразі «негативна свобода» І. Берліна стала як 
об’єктом жвавої критики, так і початком подальшого розвитку ідей 
для таких знаних дослідників, як Хаєк, Дей, Оппенґайм, Міллер, 
Стайнер, Мільн, Гіббс, Крістман, Тейлор тощо.

На думку І. Берліна, «негативна» й «позитивна» свободи став-
ляться на противагу одна одній через два питання: «В яких межах 
суб’єкта – особі чи групі осіб – дозволено чи слід дозволити роби-
ти те, що він може робити й бути тим, ким він може бути?», яке 
характе ризує, на думку І. Берліна, «негативну свободу», та – «Що, 
чи хто є джерелом контролю чи втручання, з допомогою якого 
можна переконати когось робити саме так чи бути саме таким?» – 
«позитивна свобода» [Берлін 1994, с. 181].

Таким чином, «негативна свобода» в І. Берліна виступає 
початком особистої свободи в її найприроднішому, і тому – най-
необхіднішому вигляді. Продовжуючи роздуми щодо «негативної 
свободи» І. Берлін наголошує на останній як на певній умові мож-
ливості подальшого розвитку особистості та зростання її сфери 
усвідомлення власних потреб, що детермінуватимуть подальший 
запит на розширення наявних рамок свободи індивіда.

Але подібний запит не має суперечити реалізації особистої сво-
боди інших. Тому постає питання щодо можливих та необхідних 
меж реалізації особистої свободи, що є вільною від втручання. Ці 
межі прямо не випливають із назви наявного державного ладу в 
якому проживає особа, а, імовірніше, пов’язані з рівнем плюраліз-
му суспільства, незважаючи на рівень його демократичності.

Особиста «негативна свобода» індивіда завжди пов’язана з 

особистою «негативною свободою» інших. Певним «модера-
тором» цього «паритету» виступає держава, проявляючи власне 
аксіологічні виміри суспільної думки більшості. Критикуючи 
Мілля, за його унітаризм, І. Берлін усе ж чітко дає зрозуміти, що 
державний апарат примусу є необхідною умовою існування «не-
гативної свободи», як і її тотального знищення.

Держава має постати певним гарантом реалізації «свободи 
від-», тобто «негативної свободи», яка саме й може забезпечити 
можливий еволюційний поступ людства, який полягатиме в мож-
ливості індивідуально розвитку кожного.

Саме словом «можливість», на нашу думку, слід охаракте-
ризувати введене І. Берліном поняття «негативної свободи». 
Свобода починатиметься там, де вона можлива – для «єгипет-
ського селянина» спочатку мають бути вирішені гуманітарні 
проблеми, але потім «можливість» актуалізується в «мінімальну 
свободу, потрібну йому нині, і більший ступінь свободи, що, мож-
ливо, потрібен буде йому завтра, це буде не свобода, властива лише 
йому – вона буде тотожна свободі професорів, митців та мільйоне-
рів» [Берлін 1994, с. 183].

Втрата ж «негативної свободи» не може послуговуватися 
досягненню високої мети в чому б вона не полягала – у справед-
ливості, культурі, чесності тощо. «Усе є тим, чим воно є: свобода 
є свободою» [Берлін 1994, с. 184] пише І. Берлін, застерігаючи нас 
від потрапляння в пастку політичної спекуляції «високими ідеа-
лами».

Бо саме «негативна свобода» І. Берліна, як «сво бода від», 
«свобода можливості» створює реальні умови для форму-
вання суспільного запиту та практичної реалізації «позитив ної 
свободи» індивіда, як свободи «глибшого запитування», що 
уможливлюватиме реалізацію гуманних механізмів стримування 
зазіхань на «негативну свободу» індивідів як основу рівності су-
спіль них можливостей.
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Проблема суб’єктивності в полі філософського аналізу освітніх 
трансформацій

Наталія Камардаш
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна (Харків)

Кожна історична епоха має власну картину світу, окреслену 
певною символічною системою. Сукупність відповідних цій 
системі соціальних навичок та індивідуальних реакцій зумовлює 
формування суб’єктивності, що є феноменом, до розуміння якого 
прагнули мислителі всіх часів. Завдяки їхній наполегливості ми 
володіємо зараз потужним арсеналом знань і методів, що дозволя-
ють виховувати, навчати, маніпулювати, запевняти і змушувати. 
Важливість виховання й навчання усвідомлювалася вже за часи 
Давнього світу. Античні мудреці відводили освіті одне з провідних 
місць у питаннях державної могутності й безпеки, що не втрачає 
своєї актуальності й понині. Я.А. Каменський, Ж.-Ж. Руссо, 
Дж. Локк, Й.Г. Песталоцці, Дж. Дьюї, плеяда авторських педа-
гогічних шкіл та експериментальна психологія початку ХХ ст. 
доклали зусиль до створення тієї системи освіти, яку ми сьогодні 
сприймаємо як звичну, традиційну, знайому й таку, що функціонує 
як важливий соціальний інститут. Одним із перших, хто похит-
нув авторитет цієї злагодженої конструкції був автор критичної 
педа гогіки Паулу Фрейре. Його революціонізм збігся з «бороть-
бою проти метанаративів» представників постмодернізму, через 
що друга половина ХХ ст. стала періодом суттєвих змін у системі 
освіти, які тривають і зараз.

Увага до освіти й освітніх практик із боку філосо-
фії викликана глибоким усвідомленням наслідків їхнього 
впливу: усі глобальні задуми починаються з ідеї реформування 
змісту й методів виховання та навчання. Так, сьогодні, у світі, який 
Жан Бодрійяр називає «гіперреальністю», у світі, де панує «сим-
волічний капітал» (П’єр Бурдє) і процвітає «педагогіка бажань» 
(Пітер Макларен), по-особливому сприймаються заклики до 
духов ності, моральності та загальнолюдських цінностей. Мішель 
Фуко одним із перших у філософії постмодерну розглядає про-
блему трансформації суб’єктивності під впливом історичних змін, 

еволюції її гносеологічних установок, структури сприйняття сві-
ту [Фуко 1994]. У своїх пізніх виступах він здійснив ретельний 
аналіз практики «піклування про себе» як початку системи фор-
мування особистості. Спираючись на приклад Сократа як взірця 
й наставника, провідника у світ містичного досвіду внутрішньої 
роботи людини над власним «Я», М. Фуко виступає в ролі апо-
логета свободи суб’єкта не лише в контексті вторинних зовнішніх 
атрибутів, а і ґрунтовної та серйозної особистої практики духовно-
го самовдосконалення.

Чи можлива сьогодні реалізація подібних практик чи їхніх еле-
ментів у системі сучасної освіти? Дискусії щодо цілей освіти та 
способів їхнього досягнення загострюються. Так, на думку відо-
мого польського аналітика й дослідника вищої освіти Марека 
Квєка, «ідею винятковості освіти загалом і університету зокрема 
незабаром повністю відкинуть, і тим самим завершиться розділ 
історії, відкритий у Німеччині двісті років тому разом з інститу-
цією модерного університету, яку винайшли І. Кант, В. Гумбольдт, 
Ф. Шляйєрмахер та інші» [Квєк 2002]. І ця позиція знаходить 
усе більше прихильників, які, спираючись на ідею дотримання 
держав них імперативів та виконання освітою суспільних запитів, 
виступають за «раціоналізацію» освітніх планів і практик. Але 
освіта – це не лише засіб забезпечення реалізації ринкових від-
носин і підвищення ефективності послуг. Філософська традиція 
демонструє й доводить нам важливість зворотного зв’язку, коли 
освітні практики продукують зміни суспільства, відповідаючи на 
духовні й моральні потреби людства. Уявімо собі Сократа з його 
головним питанням піклування про себе, про розумність, істину 
та душу… Можливо, ми б відповіли йому сьогодні те саме, що і 
славет ні мешканці Афін понад дві тисячі років тому: «Що значить 
і що дає практично «epimeleia heautou»? Навіщо?»…

Так, нові форми буття породжують нові порядки, але незмін-
ною залишається дійсна суть речей. Відповідь Сократа нам відома, 
і проблема не в історичному чи фактичному часі, а в тому, чи чуємо 
ми те, що нам говорять, чи здатні ми підтримати неупереджений 
діалог, визнаючи умовність часу в контексті «вічних» проблем 
людства.
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Історія наукового атеїзму як частина історіїрадянської 
філософії

Олег Кисельов, к. ф. н.
ГО «Молодіжна асоціація релігієзнавців» (Київ)

1. Коли мова йде про радянську філософію, можна зустріти три 
різні позиції: 1) позиція категоричного неприйняття: філософії 
в Радянському союзі не існувало, а те, що називалося філософі-
єю, фактично нею не було; 2) трохи м’якша позиція, згідно з якою 
в СРСР були справжні філософи: радянська філософія існувала, 
але вона була представлена не офіційним марксизмом-ленінізмом, 
а людьми, які виходили за його межі (Аверінцєв, Бахтін та ін.); 
3) формальна позиція: до радянської філософії необхідно відноси-
ти все, що в СРСР вважалося філософією [Пор.: Мінаков, 2009].

2. Ми говоритимемо з перспективи третьої позиції. Нам ви-
дається логічним, що ця позиція має бути вихідною для історика 
філософії, який обирає об’єктом свого дослідження радянську 
філософію. Тобто історик філософії не має автоматично та кате-
горично відкидати діяльність професійних установ (філософський 
факультет Київського університету, Інститут філософії АН 
УРСР), періодичні видання (Філософська думка, Питання філо-
софії), колективні та індивідуальні монографії лише тому, що вони 
є прикладами марксистської схоластики або відігравали роль при-
служників комуністичної ідеології. Кожен дослідник має пройти 
певний шлях для того, щоби робити висновки, співзвучні другій 
або першій позиції.

3. Усе вищесказане стосується повною мірою й до науково-

го атеїзму, що номенклатурно був частиною філософії в СРСР. 
Попри те, що сама дисципліна та спільнота дослідників і борців із 
релігією трималася відсторонено від власне філософського зага-
лу, однак, як мінімум, формальна належність до філософії (а деякі 
дослідники цілком серйозно обґрунтовували неможливість існу-
вання наукового атеїзму поза філософією) дає підставу розглядати 
історію наукового атеїзму в контексті історії радянської філософії. 
Додатковим аргументом може бути також така формальна ознака: 
у виданих у СРСР колективних монографіях з історії радянської 
філософії (або філософії народів СРСР) постійно присутні роз-
діли, присвячені атеїзму.

4. Як і інші гуманітарні та соціальні дисципліни, 
науковий атеїзм у методологічному аспекті був заручником марк-
систсько-ленінської методології, яка виконувала роль загальної 
парадигми. Безумовно, науковий атеїзм мав ідеологічні функції 
та конкретну прикладну направленість (боротьба з релігійними 
пережитками та формування матеріалістичного світогляду). Ця 
дисципліна, безперечно, мала стосунок до філософії, оскільки 
саме в її межах проходили критичні студії теології, релігійної філо-
софії та власне філософії релігії. Можемо навіть стверджувати, 
що історія радянської філософії неможлива без історії наукового 
атеїзму, хоча остання й перебувала на маргінесі основної лінії по-
шуків радянських філософів.

5. До наукового атеїзму часто вживають такий евфемізм, як 
«радянське релігієзнавство», маскуючи під ним ідеологічний 
«власне атеїстичний» складник. Ставлення до наукового атеїзму 
як до «радянської науки про релігію» також має три різні підхо-
ди, що їх чітко сформулював Костянтин Михайлович Антонов: 
1) повне заперечення наукового атеїзму з огляду на неправиль-
не розуміння релігії, релігійної свідомості та інших ключових 
концептів релігії, заперечення, характерне для конфесійного під-
ходу; 2) критичне ставлення до ідеологізованості цієї дисципліни, 
а отже, і сумнів у її теоретико-методологічних засновках, що 
характерно для ліберального підходу; 3) розгляд радянського 
релігієзнавства як предтечі сучасного релігієзнавства на пост-
радянському просторі, виявлення певної спадкоємності між ними 
та зосередження уваги виключно на його досягненнях та успіхах 
[Антонов 2014. с. 9-11].
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6. Зважаючи на наявні підходи як до радянської філософії, так 
і до наукового атеїзму, можна написати різні їхні історії. Водно-
час позиції, що заперечують існування радянської філософії чи 
радянського релігієзнавства, залишають простір для маневрів іс-
торикам філософії, які досліджують філософську чи релігієзнавчу 
думку цього періоду, його «філософську культуру», як пропонував 
Вілен Сергійович Горський [Горський, 1993].
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Ідея «жаху історії» за М. Еліаде

Анна Клокун
Національний Університет «Києво-Могилянська
академія» (Київ)

Одним із ключових аспектів розуміння ідеї «жаху історії» Мірча 
Еліаде є розрізнення традиційної (архаїчної, архетипної) та сучас-
ної цивілізації. У своїй книзі «Міф про вічне повернення», уперше 
виданій у 1949 році, релігієзнавець визначає характерні відміннос-
ті сприйняття історії для обох концепцій.

Передовсім, міфологічна свідомість не приймає історію. У 
космо гонічні часи, час витоків, людина була близька з божестве-
нним. Зв’язки сакрального та профанного були тісно переплетені, 

що повсякчас давало людині можливість зіставляти окремі події та 
особистості із суб’єктами міфу. Важливість чогось у «реальності» 
зумовлювалася його оформленістю чи впорядкованістю відповід-
но до форм сакрального. Міф постає як «формула, котра містить 
архаїчний зміст, та постає на тлі абсолютної реальності». Таким 
чином, «реальність» виступала продовженням вічності. Акту-
альність «бути» поставала лише після наповненого сенсом 
перенесення форм із «хаосу» в «космос», постання точним від-
творенням архетипу. Будь-яка людська дія в межах міфологічного 
часу є актом відтворення дій бога, героя чи предка, що уособлює 
повернення до «сучасності» космогонії – до епохи початків. 
Відновлення абсолютного початку водночас є поверненням до не-
порушності, притаманної абсолютному, лиш згодом люди знову 
будуть вимушені розпочати діяння для нової актуалізації. Задля 
набуття певною дією «реальності», вона мала повторити архетип, 
тим самим скасовуючи профанний час і переносячи себе до часу 
міфічного. Тобто визнання дії «реальною» слідувало після того, 
як вона переставала бути собою. Отже, можна стверджувати, що 
для людей не існувало поняття історії, адже серед часових вимірів 
був лише один – «тепер».

Відтак, «Міф про Вічне Повернення» є життям поза ча-
су. Людина традиційної цивілізації не бажала визнавати себе 
історичною, будь-яке нововведення було ворожим. Ритуали та 
обряди, що супроводжували існування народу, були гарантами 
виживання всіх членів громади. М. Еліаде наводить приклад свят-
кування Нового року в архаїчних суспільствах, зазначаючи, що 
спільним для всіх церемоніалів було відтворення космогонічно-
го акту – Творення. Вказаний аспект означав відміну пройденого 
року та стирання його часу. Відбувалося одномоментне стирання 
пам’яті одиничного – час поставав у зачатковому вигляді, аби на-
далі знову повторювати космогонію.

З циклічного розуміння світобудови, не існує нічого нового, 
кожна подія чи «зміна» є лише відтворенням одного зі сталого 
набору архетипів, усе відбувалося та відбуватиметься лише в часі 
«тепер», адже лише повторення актуалізує міф. Водночас, не існує 
смерті як такої, життя є абсолютом для людини архаїки.

Колективна пам’ять сучасників постає виключно у сфері поза-
історичного. М. Еліаде зауважує, що пам’ять народу функціонує в 
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межах архетипів. Відповідно, історична постать крізь призму ко-
лективного сприйняття уявляє собою міфічний прообраз. Народна 
пам’ять зберігає пам’ять про історичні події лише як втілення ста-
лих образів, відтак апеляції до конкретних відрізків історії мають 
універсальний характер та вічно однакову (та однаково вічну) 
істину в підґрунті.

Зрештою, «жах історії» виникає внаслідок абсурдності істори-
цистських позицій; він – нове переосмислення по трібності засад 
міфу для сучасного світосприйняття. Перераховуючи низку ката-
клізмів ХХ сторіччя, М. Еліаде ставить риторичне питання – як у 
рамках раціонального трактува ти нав колиш ню реальність, з усіма 
її масовими вбивствами, депортаціями та атомними бомбарду-
ваннями?

Історицистські уявлення надають кожній окремій події власно-
го сенсу. Таким чином, продукти злої волі людини отримують сенс 
та вагу в історії та трактування за одними ознаками, що й решта 
вчинків людства. На противагу вказаному, в антиісторичній пер-
спективі народ протягом усього свого існування «приймав» та 
примирювався з зовнішніми незгодами, адже це трактувалося в 
метаісторичному, міфологічному сенсі.

Усвідомлення «жаху історії» неодмінно призводить до не-
обхідності обмежити чи припинити дію історії. М. Еліаде навіть 
вказує на майбутню необхідність цього – задля забезпечення існу-
вання людства. Адже історицизм показав, як за кілька десятків 
років зміг руками своїх прихильників здійснити спробу знищити 
світ.

Власне, один із можливих шляхів метаісторичних процесів 
лежить у площині прийняття необхідності повернення до «часу» 
міфу, через прийняття жорстокості історії.
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Синопсис сучасності та сучасника

Каріна Крагель
Національний педагогічний університет
імені М.П. Драгоманова (Київ)

Філософія проходить певну низку часових циклів, у результа-
ті яких вона набуває нового та неповторного відображення. 
Однак, філософське знання є анфіладним у своїй основі, бо ж 
черпає інформативно-базисні зачатки саме із попередніх течій 
та ідейних орієнтирів мислителів минулого. Антична філософія 
сформувала та впровадила певний ритм, а вже потім розвиток і на-
слідування стали відчутними й нині є актуальними в середовищі 
сучасного світу. І звернення до попередніх поколінь та їхнього 
досвіду є життєво необхідним явищем. Однак, перш ніж розпочати 
зустріч сучасного з минулим, слід з’ясувати, чим є сучасність та хто 
такий сучасник.

Кожна епоха вимагає тлумачення та звернення уваги на ха-
рактер ні особливості свого функціонування. Але виявлення таких 
рис відбувається лише тоді, коли людство критично осмислює 
свою добу, розглядає/переглядає світ із погляду відсторонення. 
Джорджо Агамбен, італійський філософ, у своєму есе «Що сучас-
но?» прагне з’ясувати/зрозуміти, хто такий сучасник та як можна 
відрізнити сучасне від несучасного. Він говорить, що сучасник – 
це той, хто ретельно вдивляється у свій час, щоби побачити там не 
світло, а темряву [Агамбен 2012, с. 45-61]. Саме невідповідність 
сучасника його епосі, позиції цієї епохи і визначає його справжнім 
сучасником.

Борис Гройс, сучасний мистецтвознавець, філософ, зазначає, 
що ми не знаємо точно, у якому часі живемо, та запитуємо себе 
кожного дня, що таке «сьогодні». Проблематичність виникає 
через те, що сучасний світ є поліфонічним, багатоаспектним і ми 
намагаємося збагнути це. І зараз втрачається зв’язок між минулим 
та сучасним, коли все виступає в ролі неочевидного та далекого 
[Гройс 2011].

Мішель Онфре, французький філософ, говорить цікаві речі 
щодо розвитку та існування сучасної філософії. Він висловлюєть-
ся про «велич та нещастя» філософії. Сучасність втрачає своїх 
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філософів, справжніх філософів, тих, котрі займаються цією спра-
вою, покликанням, 24 години на добу без найменшого сумління. 
Однак, існує зовсім інша категорія – «філософія темпоральна», 
де саме «філософське мистецтво» функціонує лише в межах уні-
верситетського, наукового середовища. Але позитивним аспектом 
виступає те, що філософія виходить на новий рівень – транслюван-
ня «філософського знання» на телебаченні, де кожен має змогу 
долучитися до прекрасного-критичного [Онфре 2005].

Варта уваги стаття Матея Калінеску «Ідея сучасності», де 
арт-критик та історик аналізує думку Шарля Бодлера щодо розу-
міння сучасного. Для Ш. Бодлера сучасність є часом, що усвідомив 
свою новизну в порівнянні з минулими етапами. Сучасність є 
унікальною та важливою лише зараз, кожна епоха є дивовижною 
по-своєму, немає ніякого зв’язку між цими сутностями окремо. 
Саме тому художник, на відміну від філософа, не може вчитися 
в минулого, він має творити тут і зараз, він має поринути в «су-
часність». Але важливо зазначити, що «сучасність» не тотожна 
«реальності», яку художник має відтворити в її правдивості та 
достовірності щодо дійсності, але постає уявленням, що виходить 
за межі зазвичай спостережуваних явищ, у яких вічність та щохви-
линність є суттю одного цілого [Калинеску 2016].

Отже, складно дати певне однозначне визначення поняттю 
сучасного та сучасника. Сучасність – це особливий вимір, що по-
стулює себе в поліфонії світового порядку. Однак, важливим та 
неодмінним моментом існування в такому собі теперішньому світі 
є саме факт життя тут і зараз. Слід творити історію в даний момент, 
не відкладаючи на потім. Бо сучасник – людина, що живе, мислить, 
записує та наприкінці оцінюється новою, майбутньою епохою.
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Підходи до вивчення історії філософії в дискусії Н. Чомські та 
М. Фуко «Про природу людини»

Ганна Лєбєдєва
Київський Національний Університет ім. Тараса Шевченка (Київ)

До вивчення філософської спадщини в історичному контексті за-
стосовувалися різні підходи. Питання використання цих методик 
викликало суперечки філософів та дослідників філософії. У 1971-
му році відбулася дискусія між відомим американським лінгвістом 
Ноамом Чомські і французьким філософом Мішелем Фуко, що 
дістала назву «Про природу людини». Різне розуміння учасни-
ками дискусії поняття творчості формує різні погляди на історію 
філософії. Для Ноама Чомські творчість є основною властивістю 
буденного життя людини. Людина творить повсякчас, абсолютно 
не усвідомлюючи цього. Основним виявом творчого характеру 
людської щоденності є побутове використання мови iндивiдом. 
Людина отримує мінімальний набір правил із досить бідного об-
сягу мовних даних, засвоює його протягом першого року життя. 
Проте, цей обсяг мовних даних є недостатнім для того безмежно-
го простору мовних варіацій, які людина демонструє в результаті. 
Таким чином, до системи правил використання мови, що людина 
вбирає з мовного оточення, має додаватися вміння творчо переро-
бляти ці дані. Тобто, за Н. Чомські, перед тим, як засвоювати мову, 
людина вже щось має знати, а саме: те, що вона має справу з мовою, 
яка потребує творчого використання. Творчий аспект використан-
ня мови властивий всім людям та є складником людської природи 
[Chomsky 2002, c. 48]. Подібним чином Ноам Чомські розглядає й 
історію філософської думки: кожен мислитель творить у певному 
культурному, соціальному, інтелектуальному контексті, котрий 
постає системою правил, за якими відбувається творчість мисли-
теля. Проте, контекст не детермінує творчість повністю.
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Для Мішеля Фуко поняття людської природи не є прийнят-
ним. Йому важко говорити про існування єдиної, спільної для всіх 
народів, а, тим паче, для всіх часів, природи людини. Людина тут 
постає продуктом взаємодії великої кількості зовнішніх чинників, 
що утворюють «сітку», яку людина накидає на світ і через яку його 
сприймає. [Rajchman 2001, с. 5]. Ці сітки мінливі як у просторі, так 
і в часі. Творчість, у цьому контексті, є досить умовним поняттям. 
На думку М. Фуко, різниця в його підході із методом Н. Чомські 
випливає саме із відмiнності між статусами, якi надають творчос-
ті історія науки (творчість – центральне поняття) та лінгвістика 
(провідне положення – система правил, у творенні якої майже не 
враховується участь людини). Тобто, з одного боку, М. Фуко праг-
не привернути увагу історії науки до системи правил (до l'episteme, 
у якій перебуває науковець, що обмежує і, водночас, уможливлює 
його творчість [Foucault 1969, c. 171]), з іншого ж боку Н. Чомські 
привертає увагу лінгвістики до особистої творчості людини в за-
даній системі правил, і до участі людини в її твореннi [Chomsky 
2002, c. 45]. Якщо для Н. Чомські набір даних потребує творчої 
переробки, то для М. Фуко вiн має в собі всі можливі варіанти їх-
нього використання. Тобто, роль творчості, якщо вона й має місце 
в людській діяльності, значно перебільшена. За таких засад, роз-
виток філософії визначається контекстом, у якому відбувається 
творчість мислителя. І цей контекст унікальний, його неможливо 
повторити. Тобто, кожна філософська думка контекстуальна, її 
розгляд із позицій сучасності або ж зіставлення думок минулого 
між собою призводить до їхнього викривлення.
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Мобільний світ епохи глобалізації: часові трансформації

Катерина Лобанова
Національний Університет «Києво-Могилянська
академія» (Київ)

Минуле століття потерпає від трансформаційних впливів. Відбу-
вається активний перехід від індустріального до інформаційного 
суспільства. Нашу епоху глобалізації насамперед характеризує по-
няття мобільності. Адже всі активні трансформації мають один і 
той самий стимул – рух. Фізичні переміщення, швидкість передачі 
інформації, зміни цінностей, поглядів, моралі зазнають значного 
впливу мобільності. Рух набуває технологічного виміру і стає най-
важливішим елементом сучасного світу [Уррі 2012, c. 67].

В епоху глобалізації відбувається так званий мобіль-
ний поворот, який характеризує абсолютно новий тип 
соціальних, економічних та політичних відносин [Уррі 2012, с. 72]. 
Пришвидшення технологічного прогресу призводить до роз-
витку інтернету, який у свій час формує абсолютно нову форму 
суспільства – «суспільство мережі» [Кастельс 2004, с. 316]. На 
його розвиток значною мірою впливає глобалізація, яка задає нові 
тенденції у сфері технічного розвитку. І кожен індивід, який живе 
в розвинутому інформаційному суспільстві, так чи інакше стане 
частиною «суспільства мережі».

Наш світ поглинають мобільності, яких Джон Уррі нараховує 
аж 12 видів: від міграції та туризму до відряджень та транснаціо-
нальних переміщень пенсіонерів. І оскільки всі мобільності так чи 
інакше пов’язані з індивідами, Джон Нейсбітт вдало зазначає, що 
однією з ознак третього тисячоліття буде відповідальність особис-
тості [Нейсбітт 1992, с. 142]. Наразі мобільність уже накладає на 
людину певну відповідальність – в епоху прискорених зустрічей, 
швидкого обміну інформацією та короткими мандрівками на 
великі відстані ми зобов’язані бути пов’язані ними між собою. Мо-
більність стає стилем життя – ми маємо їздити в гості до родичів, 
підтримувати зв’язок із колегами, колишніми знайомими, з нашим 
близьким оточенням. У мобільному світі заборонено бути самим 
по собі – живі суспільні відносини трансформуються в «суспіль-
ство мережі», де кожна особистість є лише часткою загального 
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механізму.
Якщо раніше мобільність вважалася нейтральним явищем, яке 

просто здатне впливати на певні суспільні процеси, то наразі вона є 
тим діючим чинником, який поглинає сучасний світ. Мобільність, 
як не парадоксально, включає в себе підвищений контроль. Адже 
там, де суб’єктно-об’єктна свобода переміщення розширює свої 
межі, потребується додатковий вплив зовнішнього стабілізую-
чого чинника. Слідкування й керування мобільностями вносять 
певні зміни в життя суспільства через посилення нагляду за зміна-
ми. І наразі ми маємо зовсім інші проблеми й досягнення, ніж ті, 
що пророкували футурологи минулого століття. Ми розчарували 
Артура Чарльза Кларка, не заполонивши Марс і не встановивши 
зв’язки з інопланетними цивілізаціями [Кларк 1966, с. 64]. Поки 
що основні досягнення цивілізації обмежилися штучним інтелек-
том, поглибленим вивченням генетики та розширенням доступу 
до знань з допомогою інтернету.

Якщо дослідники в 50–60 роках минулого століття покладали 
значні надії на початок третього тисячоліття, то надалі така тен-
денція почала змінюватися. Чим ближчим ставав 2000 рік, тим 
більш практичні ідеї відображаються в наукових публікаціях. У 
60-их роках А.Ч. Кларк бачить 21 століття доволі утопічно – його 
погляди схожі на роздуми в романах Рея Бредбері. Він вбачає гло-
балізаційний вплив у шаленому розвитку науки – до 2000 року він 
уже прогнозував уповільнення часу та заселення інших планет 
[Кларк 1966, с. 64]. Більше реалістичний Елвін Тоффлер у 70-их 
навпаки робить значний акцент на пришвидшеному темпі часу і 
значних трансформаціях ролі індивіда в суспільстві, передбачив 
коливання моралі, цінностей та поглядів [Тоффлер 2002, с. 192]. 
Вищезгаданий Дж. Нейсбітт акцентує увагу на переродженні ре-
лігійних цінностей і формуванні засад етики відповідальності 
[Нейсбітт 1992, с. 146]. На початку тисячоліття, яке всі так чекали, 
Кастельс передбачувано визначає провідну роль інтернету для 
формування суспільства майбутнього [Кастельс 2004, с. 323]. А 
Дж. Уррі, підсумовуючи вищезгадане, виокремлює цілий окремий 
процес сучасності, який, подібно глобалізації, є поглинаючим чин-
ником цивілізованого суспільства 21 століття – мобільність.

Відповідно, мобільний світ сучасних реалій ви ступає 
об’єднуючим засобом для розвитку суспільства майбутнього й до-

зволяє відслідковувати його трансформації. Прогнозування 
майбутнього в нашу епоху може стати більш практичним і націле-
ним на виокремлення конкретних тенденцій змін, які все швидше 
переходять із майбутнього в сучасність. Тому ми поступово може-
мо переходити від «зберігаючого» до «випереджа ючого» 
формату життя [Тоффлер 2002, с.203].
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Історія як пророкування минулого

Анастасія Максименко
Український католицький університет (Львів)

Якщо п’ятьом науковцям дати завдання скласти історію майбут-
нього, кожен із них збудує пряму – послідовний, підпорядкований 
логіці прогноз. Отже, ми отримаємо п’ять прямих. Проте, між ни-
ми є дещо спільне – наявність розбіжностей. Розриви з’єднують 
їх. Якщо ж звернутися з подібним проханням до біблійних про-
років, отримаємо одну пряму (часоєдність), та певну кількість 
розривів, що дорівнює кількості пророків, адже Бог відкривається 
залежно від стану пророчої уяви [Спиноза, c.34]. Хоча тема конфе-
ренції протиставляє пряму (історія філософії) та розриви (історії 
філософій), на мою думку, історія будь-якого минулого має будову, 
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подібну до пророкування, тому може називатися пророкуванням 
минулого.

Дійсно, маємо одне минуле (бо, навіть якщо я видаляю зайву 
літеру у word-документі, я не здатна видалити саме це видалення), 
але через розбіжності в способах пізнання та передачі цього 
мину лого отримуємо розриви, що в сукупності виглядатимуть 
як багатоминулість. Конфлікт між історією та історіями, між 
прямою та розривами потребує не протиставлення, а конкрети-
зації. Чітке виокремлення будови історії в значенні динамічного 
проце су історіювання призводить до метафоричного порівняння 
часу – головного історичного чинника – зі складною природною 
системою: якщо уявити час в образі звичайного моря, тоді історик 
стане подібним до вченого, що досліджує берегову лінію, стоя-
чи посередині моря. Кожен рух того вченого в напрямку берега 
(об’єкту дослідження) викликає коливання води. Утворена хви-
ля змінює не тільки ланшафт моря (часу), але й деформує лінію 
берега. Тобто праця історика – як того, що вводить нові дані, так 
і того, що сис тематизує відомі, – по-перше, впливає на загальну 
картину минулого, по-друге, утворює сам об’єкт. Так само, як і про-
роцтво утворює майбутнє, стаючи майбутнім: незалежно від того, 
здійсниться чи ні, воно вже існує в якості (єдиновідомого) майбут-
нього. Таким чином історіювання (або пророкування минулого) 
утворює два протилежні напрямки часу: з минулого в майбутнє та 
з майбутнього в минуле. Коли дослідник уявляє лінію берега, для 
нього море починається там, де стискаються берег і вода. Проте, 
початок моря також і там, де зароджується хвиля.

Ставлення до історії як до пророкування минулого відновлює 
стосунки між філософськими системами й не тільки «дозволяє» 
ставити сучасні питання попередникам, а навіть стверджує, що 
саме цими питаннями вони й займалися. Точніше, ті питання за-
ймаються філософами, бо в логіці зворотнього часу філософська 
система, як гебрейський Всесвіт, народжується старою, і розкриває 
своє «минуле» з допомогою «нашого» майбутнього. Наприклад, 
коли утверджується новий термін, історики філософії ніби іг-
норують час його виникнення, знаходячи йому застосування в 
будь-якому відомому історичному періоді. Тобто термін поширює 
владу, розширюючись у часі і стаючи пророцтвом про минуле, що 
дорівнює самому минулому.

Отже, основні тези доповіді:
1. Історія – пророкування минулого;
2. Пророцтво про певний період займає місце цього періоду – це 
суттєва риса пророцтва;
3. Минуле та пророцтва відносяться один до одного як лінія та 
розриви у висвітленні цієї лінії;
4. Історіювання повертає час;
5. Філософія використовує філософів для відновлення себе в мину-
лому.

Основна частина доповіді продемонструє описаний апарат у 
дії – на прикладі анонімного ранньосередньовічного трактату 
“Liber de causis” («Книга про причини»).
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Священний текст, ритуал і філософський символізм: традиції і 
практики непальської ваджраяни
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Останні десятиліття розв’язалися дискусії між дослідниками 
(що, як правило, працювали на стику студій філософських, ре-
лігієзнавчих і культурноантропологічних) щодо ритуалізму і 
«простого» або «низового» – народного або «вульгарізовано-
го» буддизму (тобто буддизму звичайних практик повсякденних, 
пов’язаних із вшануванням численного пантеону, ритуалами, 
а не з філософськими й метафізичними концепціями) і буддиз-
му «справжнього», буддизму як філософії, буддизму складних 
філософських багатошарових текстів. Ці два явища часто проти-
ставлялися, що зауважують дослідники буддизму [Gellner 2012; 
Lewis 2000, с. 166-170]. Водночас додалися й інтерпретації буд-
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дійського спадку загалом, його традицій сучасними авторами що 
перебували під впливом, наприклад, постмодерністських ідей, та 
також спроби пояснити процеси, що раніше мали місце в сангсі, 
ідеї буддизму із сучасних позицій або в межах сучасної ідеології, 
у контексті тільки сучасної ситуації соціальної, релігійної тощо 
(ігноруючи, наприклад, історичний контекст і часом важливі віхи 
розвитку вчення Будди в кожній країні). Однак, необхідно зазна-
чити, що боротьба цих двох тенденцій в оцінці буддизму і його 
текстів і практик, філософії буддизму зберігає вплив на дослідни-
ків і широкі кола інтелектуалів. Осмислення ж непальцями власної 
буддійської традиції, ролі текстів, ідей і практик під впливом за-
хідної думки почалося ще в часи роботи в Непалі одного з перших 
академічних буддологів, Брайана Хофтона Ходжсона через його 
контакти із місцевими буддистами, у тому числі із пандітом Амрі-
танандою [Waterhouse 2004].

Непальський традиційний буддизм, непальська ваджраяна 
(також відома як неварський буддизм), був охарактеризований 
низкою дослідників як високоритуалізований [Gellner 2012, с. 120; 
Rospatt 2009, с. 33-91]. Англійський дослідник-непаліст Девід 
Геллнер вважає що структура непальського буддизму також ви-
значається радше ритуалом, аніж доктриною. Тому в межах 
окресленого вище дискурсу було б цікаво дослідити непальський 
буддизм, що зберіг чимало практик, звичаїв індійської магаяни. 
Безумовно, окрім різноманітних практик и ритуалів, непальською 
традицією є й читання та коментування буддійських текстів, які 
вважають важливою частиною філософії буддизму; серед них, на-
приклад, текст славнозвісної Праджняпараміти сутри, частини 
непальського канону [Mitra 1882, c. 188-192]. Непальці зберегли, 
а часом самі були авторами важливих ваджраянських буддійських 
творів [Tuladhar-Douglas 2006, с. 38-46; Rospatt 2009].

Філософія Праджняпараміти (санскр. «вдосконалення му-
дрості»), власне, тісно пов’язано із центральною для буддизму 
магаяни концепцією порожнечі, шуньяти, а філософія порожнечі, 
Шуньята вада, була розроблена видатним індійським мислителем 
Нагарджуною і є однією з вершин буддійської філософської думки. 
«Ніколи не було ще такої речі (дгарми), яка б не виникла без при-
чини, тому всі речі не можуть не бути порожніми» – йдеться в 
одному з текстів [цит. за: Стрелкова 2015, с. 118-120]. Непальські 

складні ритуали присвячені Праджняпараміті й читанню тексту 
Аштасахашріка Праджняпараміта сутри («Праджняпараміти 
сутри в 8 тисяч рядків») і шануванню її (безсловесного, невер-
бального в тому числі) у монастирі Ква Баха в Лалітпурі – приклад 
глибокого образного осмислення Праджняпараміти і відтво-
рення її головних ідей через складні тантричні ритуали. Отже, 
такий погляд на непальський буддизм може бути «альтернатив-
ною» сторінкою того, як філософські ідеї буддизму оригінально 
виражають практики, які частина дослідників схильна вважати 
«вульгарізованим», «не високим» буддизмом.
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Re-conceptualizing the History of Islamic Philosophy: Islamic 
Philosophy of Mind and the Epistemic Critique of Naturalism
as a Model
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There is a major problem in the study of the history of Arabic philos-
ophy. While the historiography of Classical Greek philosophy hardly 
ever precludes the philosophical engagement with its themes and their 
critical reinterpretation by analytic and continental philosophers alike, 
the case is different in the study of Arabic philosophy. Dimitri Gutas 
identified this problem almost two decades ago in his important study 
“On the Study of Arabic Philosophy in the Twentieth Century: An Es-
say on the Historiography of Arabic Philosophy.” According to Gutas, 
three reductive approaches dominated the study of Islamic philosophy. 
These are: the orientalist approach which reduces Islamic philosophy 
to commentaries, even if critical, on Greek and late-antiquity Christian 
commentaries on Greek philosophy; the Sufi approach that tends to 
reconstruct the core of Islamic philosophy in terms of traditionalist the-
osophy and the conservative approach by Leo Strauss and his students 
which reconstructed Islamic philosophy based on its political commit-
ments. Gutas suggests that Arabic philosophy should be studied as an 
autonomous philosophical tradition; however, Gutas did not articulate 
the foundations of this approach. In response to this scholarly lacuna, 
this study suggests a new thematic approach to the history of Arabic/
Islamic philosophy as an epistemic critique of Greek naturalistic psy-
chology and philosophy of mind. The study argues that from as early 
as the late 8th and early 9th centuries C.E. through the post classical 
period (post 13th century C.E.) there has been a systematic interest in 
critiquing Greek naturalism and a turn toward epistemic questions in 
Islamic philosophy of mind. The study argues that using this themat-
ic emphasis on an epistemologically oriented philosophy of mind could 
be used as a basis for reconstructing the study of the history and signifi-
cance of Islamic philosophy.

The first part focuses on al-Kindī’s (d. 873 C.E.) psychology show-
ing how he was interested in epistemologically differentiating the 
domain of sense data and physical knowledge from rational speculation. 

The discussion will critically address the work of Alfred Ivry and Peter 
Adamson highlighting how the view it puts forward sheds new light on 
key problems they identified with al-Kindī’s epistemology and philoso-
phy of mind. I then turn to the second major Arabic philosopher Abū 
Naṣr al-Fārābī (d. 950. C.E.) focusing on his theory definitions and how 
it employed al-Kindī’s and other earlier theologians’ critiques of Aris-
totle’s essentialist theory of definitions in terms of species-forms. The 
discussion lays specific emphasis on the problem of individuation and 
the metaphysics of objects and how this reflects the epistemic orien-
tation of al-Fārābī’s philosophy of mind. In this respect, the study will 
critique Butterworth’s and Mahdi’s interpretation of al-Fārābī’s psy-
chology.

The second part of the study turns to Avicenna’s (d. 1037 C.E.) phi-
losophy of mind and its critical reception by Averroes (d. 1198 C.E.). 
Thoroughly examining the development of Avicenna’s interest in ex-
panding the role of the internal senses as a medium for epistemically 
combining the intellectual (mind dependent) concepts and empirical 
data (mind independent), the study will show how Avicenna developed 
this epistemically oriented philosophy of mind. In this vein, the study 
will critically engage with current scholarship by Adamson, McGinnis 
and Wisnovsky. The discussion will then turn to Averroes’s critique of 
Avicenna’s psychology in the Middle Commentary on the De Anima and 
the Long Commentary on the Metaphysics (focusing on Books Z and Λ). 
The discussion will focus on his critique of Avicenna’s conflation of on-
tological and epistemological questions in his metaphysics despite his 
epistemic commitments in his logic and psychology. The study will then 
show with how Averroes developed Avicenna’s epistemic commitment 
in his theory of imagination in the Middle Commentary on the De Anima.

The third and concluding part of the study subsequently turns to 
the development of Averroes’s theory of imagination in Ibn al-‘Arabī’s 
(d. 1240) philosophy of mind. The study demonstrates the way in 
which Ibn al-‘Arabī expands the epistemic role of the imagination and 
metaphysics of objects into a theory of representational consciousness. 
The discussion specifically concentrates on his theory representation 
(mithāl) indicating its influence on late post-classical Islamic philosophy 
focusing on its development in the psychology of Ismāil al-Gelenbevī 
(d. 1790 C.E.). The study concludes with suggestions of how this the-
matic emphasis on the epistemic orientation of Islamic philosophy of 
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mind could challenge the narrative of the history of philosophy and spe-
cifically early and late modern philosophy has been constructed.

Історіографічна проблематика в концепції Р. Рорті

Ксенія Мейта
Національний Університет «Києво-Могилянська
академія» (Київ)

Ричард Рорті – видатний представник неопрагматизму, для якого 
питання історіографії поєднується з романтичним розумінням 
філософа як певного новатора, котрий руйнує усталені словники 
попередників, на рівних ведучи з ними діалог та дискутуючи щодо 
пропонованих змін. Окреслена проблематика аналізується авто-
ром в есе «Історіографія філософії: чотири жанри», що є частиною 
збірника «Філософія в історії» (1984), впорядкованого в співпра-
ці з К. Скіннером та Дж. Б. Шнеевіндом. Відповідно, метою цього 
дослідження є аналіз переваг і недоліків жанрів історіографії, про-
понованих Р. Рорті до розгляду, та моделювання горизонту їхнього 
можливого застосування.

Першим історіографічним методом, якому надає перевагу сам 
автор, є раціональна реконструкція, суть котрої полягає в тому, 
аби звертатися до доробку мислителів минулого на рівних, мо-
делюючи діалоги сучасних філософів із їхніми попередниками. 
У такому разі творці минулих словників сприймаються як вче-
ні, здатні до перевиховання, що, здійснивши певні революційні 
для свого часу відкриття, продовжували перебувати під тиском 
ідолів минулого, але були б спроможні легко погодитися зі свої-
ми сучасниками- опонентами внаслідок взаємообміну в розмові, 
перебуваючи в рівних умовах. По суті іронік намагається екстра-
полювати наукові підходи на історію інтелектуальних пошуків 
людства, адже представники природничих галузей прагнуть до-
сягти певного консенсусу щодо використовуваних ними загальних 
положень, водночас відкидаючи концепції моральних авторите-
тів, неспроможність яких була доведена подальшими розробками. 
«Фреґеанці, кріпкеанці, попперіанці, вайтгедіанці та гайдеґеріанці 

будуть кожний перевчати Платона по-різному перед тим, як поча-
ти з ним дискусію» [Rorty 1984, p. 54]. Маємо ситуацію, подібну до 
наукової революції Т. Куна, у якій усталені матриці руйнуються 
внаслідок виникнення аномалій. Яскравим прикладом подібного 
переопису є проаналізована Р. Рорті в роботі «Випадковість, іро-
нія та солідарність» діяльність Г. Геґеля, Ф. Ніцше, М. Пруста та 
Ж. Дерріди в контексті здійснення ними іронічної реінтерпретації 
діяльності метафізиків та пошуку ними істини. Вказана рекон-
струкція найкраще вдається письменникам або представникам 
метажанрів в окремих працях (на кшталт «Envoіs» Ж. Дерріди) 
саме внаслідок відсутності претензій на історичну сталість пропо-
нованих метафор. «Великі системні філософи є конструктивними, 
та пропонують аргументи. Великі наставники реактивні, та про-
понують сатири, пародії, афоризми» [Rorty 1979, p. 369].

Другим описуваним Р. Рорті методом є історична реконструк-
ція, котра означає оцінку та розуміння спадщини філософів у 
контексті традицій доби їхньої діяльності. У цьому плані нео-
прагматикові видається важливим звернутися до пропонованого 
Е. Гіршем розрізнення між значенням (первинними авторськими 
намірами) та значущістю (суттєвими здобутками доробку). У тако-
му контексті очевидною стає невідповідність подібної стратегії 
завданням філософії, для якої важливою є не так історична де-
термінованість, як оцінка актуальності метафор певного творця. 
Можемо провести паралель із поструктуралістським поняттям 
«смерть автора», одним із ключових моментів якого є усвідом-
лення можливості виникнення горизонту нових контекстів при 
рецепції тексту сприймачами порівняно з автором, замкненим в 
одній ідеології у вигляді синтезу мови вираження та форми спону-
ки в момент написання певної праці. «Письмо – це спосіб мислити 
літературу, а не поширювати її серед читачів» [Барт 2008, с. 60].

Третьою згадуваною стратегією є Geistesgesсhichte, що ставить 
собі за мету відштовхування радше від проблематики, на якій ак-
центують увагу філософи, ніж від пропонованих ними рішень. 
Спостерігаємо формування своєрідного лінійного методу, котрий 
має на увазі поступальний рух мислителів різних епох у напря-
мі до відкриття істини. Найтиповішими прикладамм є концепції 
Г. Геґеля та М. Фуко. Проте, очевидним недоліком пропонованих 
жорстких канонів є трансформація поглядів індивідів усіх часів 
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на те, які проблеми є найбільш значущими для людства, а отже – 
вартими назви «філософських». Отже, розгляд дослідників, як 
персонажів, котрі формують драматичний наратив, ускладнюєть-
ся неможливістю чіткої диференціації розглядуваних питань на 
більш або менш актуальні. «Ніхто не впевнений, чи проблеми, об-
говорювані сучасними професорами філософії (будь-якої школи) 
є «неуникними», чи вони – лише частина наших «випадкових 
домовленостей» [Rorty 1984, p. 60]. Зокрема, цю апорію Р. Рорті 
порушує в інтерв’ю Дж. Боррадорі «Після філософії, демократія», 
частині збірника «Американський філософ», прирівнюючи про-
блематику екзистенціалізму до будь-яких повсякденних ситуацій. 
«Певні люди проводять багато часу в роздумах про смерть, ін-
ші – про секс чи гроші. Я не вважаю, що щось із цього має більш 
філософську природу за інше» [Borradori 1994].

Насамкінець, Р. Рорті згадує метод, котрим він катего-
рично не рекомендує користуватися, який продовжує бути 
поширеним у сучасній історіографії – доксографію. Порівняно з 
працями Діогена Лаертського, цей жанр зазнав суттєвого ре гресу 
у зв’язку з тим, що, ставлячи собі за мету створення своєрідних 
енциклопедій, із включенням туди короткого викладу вчень усіх 
провідних «мертвих філософів», автори втрачають можливість 
бути оригінальними, оскільки від таких масштабних робіт «про 
все» очікується обов’язкове висвітлення здобутків певних діячів 
чи суті окремих концепцій, від чого подібні праці стають схема-
тичними. Крім того, існує значне ускладнення у випадку з тими 
ексцентричними мислителями, належність яких до певного кон-
кретного жанру ставиться під сумнів, але доробок котрих значною 
мірою сприяв людському прогресу саме здатністю суттєво ви-
різнятися з домінуючих тенденцій. Подібні іроніки є своєрідним 
втіленням концепції Дж.-Ст. Мілля, відповідно до якої наявною 
є по треба у визнанні креативних індивідів, котрі, значно випе-
реджа ючи свій час, не вписувалися в типові для нього напрями. 
«Як можна знати, що відповідь задовільна, коли опоненти не 
мати муть можливості доводити її незадовільність?» [Міль 2001] 
На противагу доксографії, Р. Рорті пропонує застосування інте-
лектуальної історії – методу, який повинен спеціалізуватися на 
описі умов, у яких перебували певні мислителі, та біографічних 
чинників, що мали на них суттєвий вплив. Крім того, адекватним 

виходом є написання окремих історій дослідження конкретного 
питання в означену добу в окресленій філософській традиції (на 
кшталт розуміння ідей Аристотелем порівняно з Платоном тощо).

Отже, найадекватнішим способом історико-філософського 
аналізу Р. Рорті вважає раціональну реконструкцію, котра сприяє 
формуванню діалогу між новаторами різних часів та дає змогу 
очуднювати питання актуальності сучасної та попередньої про-
блематики, фокусуючись не на абстрактному пошуку істини, а на 
формуванні словників, що відповідають теперішнім викликам. 
Задля подолання ж примітивності доксографів пропонується 
фіксація на окремому описі аналізу певного явища, на противагу 
редуковано-каталогізованому творенню канонів.
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Історія мистецтва як історії репрезентацій

Андрій Онищенко
Національний Університет «Києво-Могилянська
академія» (Київ)

Спроба осягнути історію мистецтва завжди при зводить до сис-
тематизації її як єдиного процесу, що рухається знизу вгору. 
Більшість таких систем, котрі залишилися нам у спадок від 
німецьких філософів-романтиків – Гегеля, Віндельбанда та 
братів-  Шлегелів, тлумачать розвиток мистецтва як рух від форм 
дитячих – до дорослих. Ще з античних часів, аксіомою вважають, 
що розвиток «рівня» мистецтва збігається з розвитком навичок 
ремесла – «техне». Принцип «мімезису», як наслідування – від-
творення реального світу, панує в мистецтві майже до кінця ХІХ 
сторіччя, аж поки не розпочинається те, що можна назвати кризою 
репрезентації. І відтак історичний поступ мистецтва стає пробле-
матичним. Ми спробуємо показати, що розмаїття у єдності історій 
мистецтва можна описати з допомогою поняття репрезентації.

Тривалий час визначення творів мистецтва не було пробле-
мою. Статус об’єкту мистецтва був зрозумілий із самої форми 
об’єкту. Але з розвитком технічних можливостей і концептуаль-
них завдань ситуация із визначенням мистецтва змінилася. Тепер 
художник застосовує думку як засіб перетворення реальних пред-
метів на предмети мистецтва. А це означає, що визначення статусу 
мистецьких об’єктів відбувається експліцитно, тобто свідомо, і на 
підставі зовнішнього щодо форми об’єкту, рішення.

Наприклад, Артур Данто описує мистецтво реді-мейду та поп-
арту як таке, що трансформувалося у форми думки [Danto 1964]. 
За цих умов, визначення мистецтва здійснює соціальний агент, 
на якого покладено завдання відрізнити арт-об’єкт від об’єктів 
повсякденного світу, які є ідентичними за своєю формою [Danto 
1964, р. 575]. Експліцитність такого визначення полягає в зміні 
значень, а отже, й репрезентації того, що об’єкт представляє, ста-
ючи арт-об’єктом. Це дозволяє інакше поглянути на його історію, 
оскільки саме нею послуговується людина при такому визначенні.

Історик мистецтва Ернст Гомбріх [Gombrich 2012] також був 
переконаний, що в основі мистецтва лежать певні ментальні схеми, 

що є визначальними формами створення та сприйняття мистецтва. 
Вони розвиваються відповідно до людських навичок відтворення 
дійсності. Форми, завдяки яким художник створював зображення, 
мають відповідати тим, якими користується глядач. Інакше твір не 
буде зрозумілим, не буде сприйнятим як твір мистец тва.

Ключовим для такої методології є взаємостосунок між реаль-
ним світом та художнім твором. Приймаючи мистецтво як техніку 
відтворення реальності, його предмети, за створенням яких стоїть 
людина, так чи інакше, стають носіями слідів реальних предметів. 
Маючи амбіції на їхнє повне відтворення, художник схиляється до 
міметичних, реалістичних форм. Але за умов відмови від такого 
відтворення митець рухається від репрезентації світу до презента-
ції думки. І це є криза репрезентації.

В обох теоріях можна помітити дещо спільне – естетичний 
компонент. Із погляду репрезентації, естетичне ховається в самій 
можливості розрізнення твору мистецтва і звичайної речі. На-
скільки вмілим художником не був би Зевскіс, людське око завжди 
помітить, де об’єкт, а де копія. Навіть у мистецтві реді-мейду 
ця відмінність зберігається, хоча і зводиться до зміни значення 
предмету, яка приймається глядачем. У такий спосіб, теорія репре-
зентації дозволяє розглядати кожен тип мистецтва відповідно до 
існування його глядачів, що готові зіставити предмет мистецтва зі 
світом так, як їм диктують їхні ментальні схеми.

Відповідно до цього, теорія репрезентації, дозволяє «при-
мири ти» одночасне існування різних, або навіть протилежних за 
типом мистецтв. Єдина історія мистецтва перетворюється на іс-
торії, оскільки смислове наповнення цього поняття стає справою 
глядача.
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Дискусія про спосіб існування математичних об’єктів: нові 
прочитання класичної проблеми

Ярослав Петік
Інститут філософії імені Г.С. Сковороди (Київ)

В своїй статті «Реальність математичних об’єктів та ви-
падок теорії множин» Деніел Айзааксон [Isaacson 2011, c. 3] 
звертається до класичної для філософії математики теми про спо-
сіб існування математичних об’єктів, яка відома в метафізиці ще з 
часів Платона. Століттями філософи та математики сперечалися 
про те, чи існують математичні об’єкти подібно до того, як існують 
об’єкти матеріальні, чи вони існують в окремій реальності, чи вони 
є лише необхідним продуктом людського інтелекту тощо. Втім, Д. 
Айзааксон цитує дискусію, яка відбулася значно пізніше, а саме пе-
реписку великого логіка-математика Готлоба Фреге та його колеги 
Давида Гільберта.

Г. Фреге видається реалістом щодо цього питання, оскільки 
стверджує, що єдиний спосіб довести несуперечливість якоїсь 
формальної системи це продемонструвати об’єкти, що реально 
існують, і до яких ця математична структура реферує. Типовим 
випадком такої демонстрації він вважає формальну арифметику. 
Пізніше такий філософський погляд було покладено в основу се-
мантики теорії моделей.

Несуперечливість це одна з головних властивостей (поряд 
із повнотою) будь-якої формальної системи (і математичної, і 
логічної), яка досліджується в математичній логіці та філософії ма-
тематики.

Д. Гільберт навпаки стверджує, що математика не опікується 
безпосереднім існуванням структур, які вона описує й доведення 
властивості несуперечливості формальної системи в достатній 
мірі свідчить про існування структури, яку вона описує. Таким 
чином, його позицію слід вважати ближчою до ідеалістичної філо-
софії Платона. Не можна сказати, що цей погляд прямо корелює із 
секвенціальними численнями, але певні аналогії можна провести. 
Тобто якщо розвинути цю думку, модель та теорія моделей зовсім 
не є обов’язковими для існування логічних формальних систем, що 
в локальному виді реалізовано в секвенціональних численнях.

Цікаво, що подальші результати, такі як теореми про неповно-
ту Курта Гьоделя вдарили більше по позиції Д. Гільберта, оскільки 
було продемонстровано, що велика кількість формальних матема-
тичних систем, на які ми покладаємося, є суперечливими.

Втім, сучасні результати в розвитку математики свідчать на-
впаки проти Г. Фреге. Математика стає все більш абстрактною і 
все більше концентрується на дослідженні інваріантних структур, 
яким дуже складно віднайти реальні денотати в матеріальному сві-
ті. Крім того, з’явилися проекти віднайдення основ математики, 
які є альтернативними теорії множин, такі як теорія категорій, а, 
отже, уже немає єдиної теорії множин, під яку можна намагатися 
редукувати всі наявні математичні системи.

Вілфірд Ходжес стверджує [Hodges, 2004], що природа супереч-
ки лежить у площині філософії, а саме в понятті концептуального 
аналізу, який Г. Фреге застосовує щодо математичних понять. Г. 
Фреге оперує поняттям думки, яка є об’єктивно істинною або 
хибною, і множина яких у достатній мірі описує математику. Ін-
варіантні структури важко звести до таких «думок». Схожої 
думки щодо позиції Г. Фреге дотримується й Патрісія Бланшет 
[Blanchette, 1996]. Г. Фреге спирається на логіко-концептуальний 
аналіз найбільш примітивних понять, таких як «натуральне чис-
ло», і тільки після того, як повністю їх визначає, починає будувати 
доведення більш складних математичних істин.

Видається, що в сучасній математиці не можна остаточно 
стверджувати, що та чи інша позиція є більш адекватною. Як уже 
згадувалося, сучасні розробки свідчать на користь Д. Гільберта, 
але водночас математичну науку дуже важко уявити без теорії мо-
делей. Наявною є проблема примирення концепції інваріантних 
структур та конкретних моделей, що належить як до математики, 
так і до філософії.

З погляду філософії ми маємо справу з проблемою референ-
ції інваріантних математичних структур. До чого насправді 
реферують ці структури? Ці гіпотетичні об’єкти належать до ма-
теріального світу чи до світу ідей чи до світу концептів на кшталт 
запропонованого Карлом Поппером? Розробкою цього питан-
ня філософія займається з часів Платона. З погляду формальних 
систем ми маємо проблему співвідношення числень із різними мо-
делями. Чи можна взагалі порівнювати такі системи, і які наслідки 
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несе відповідь на це запитання?
Важко переоцінити важливість цієї дискусії для філософії ма-

тематики. Втім, цікавою вона є і з погляду історії філософії також. 
Суперечка, яка відбулася на межі XIX та XX століть містить у со-
бі як минулу історичну філософську традицію (питання про 
ідеалізм), так і майбутні гострі теми для дискусій (згадана тео-
рія категорій). Д. Айзааксон та інші згадані сучасні дослідники в 
основному порівнюють позиції Г. Фреге та Д. Гільберта, а потім 
проектують їхні ідеї на подальший розвиток математики та філо-
софії. Цікавою деталлю, є те, що Д. Айзааксон згадує теорію 
категорій, тобто реальну математичну формальну систему, як ар-
гумент на користь позиції в межах філософії математики, а не самої 
математики.

Без сумнівів, відлуння дискусії між двома великими математи-
ками-філософами ще довго буде чутно у філософії математики та 
історії філософії загалом.
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Осмислення міста в європейській філософії: від «Граду Божого» 
Августина Блаженного до «міста ненависті» Жана Бодріяра

Ольга Петренко
Національний Університет «Києво-Могилянська
академія» (Київ)

Ернст Кассірер означив людину як істоту, що творить символи 
[Кассирер 2001, с. 11]. Індивід рефлексує про власне середовище 
існування як реальність символічного порядку, тож, мешкання в 
місті набуває статусу онтологічної події, структурно окресленої у 
формах культури.

Мета роботи – проаналізувати концепції осмислення в євро-
пейській філософській думці феномену міста та екзистенційної 
ситуації людського проживання в ньому. Об’єкт дослідження 
перебуває на межі філософської антропології та філософії культу-
ри, предметом вивчення є концепт міста крізь призму людського 
осмислення свого місця в ньому.

Із теологічно-філософського погляду ідея міста була втілен-
ням уявлення про осердя світу, що постало внаслідок об’єднання 
профанного простору довкола сакрального центру. Засадничою 
категорією античного суспільства був поліс, який визначався не 
просторово, а соціально – як спільнота вільних повноправних 
громадян, залучених у життя громади. На відміну від мешканця 
античного міста, котрий опікувався своєю земною репутацію та 
прагнув визнання громади, людина Середньовіччя вже за життя 
готувалася складати посмертний звіт перед Богом. Блаженний 
Августин зображує місто як форму еманації Бога [Августин 1998, 
с. 321]. Із ренесансним антропологічним поворотом, людина пе-
ребирає на себе статус деміурга, здатного впливати на вигляд 
міста. Людина стала мірою речей: споруди в архітектурних трак-
татах уподібнювалися до людського тіла як взірця досконалих 
про порцій.

На думку Нікколо Мак’явеллі, місто, кероване однією люди-
ною, видається слабким, і, у разі смерті правителя, таке місто легше 
завоювати, натомість, вільне місто постає живою непокірною іс-
тотою, його значно важче впокорити через тяглість історичної 
пам’яті та закоріненість у власні традиції [Мак’явеллі 2007, 
с. 429]. В «Утопії» Томаса Мора, де всі міста подібні, і, пізнавши 
одне з них, можна скласти уявлення про решту, водночас, вини-
кає антиутопійна теза про те, що всі рівні між собою міста, усе ж, 
поступаються Амауроту як місцю перебування сенату. Це місто за-
вдячує довершеністю тому, що план Амаурота власноруч креслив 
Утоп. Подібно до цього, у «Місті Сонця» Томмазо Кампанел-
ли життям міста керує єдиний правитель – Сонце. Рене Декарт у 
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«Міркуванні про метод» зазначає, що витвори, до появи яких при-
четні багато людей, менш досконалі, ніж творіння однієї людини 
[Декарт 2001, с. 14]. Уподібнюючи культуру до невпорядкованого 
середньовічного міста, філософ наголошує на необхідності пере-
будувати пізнання за раціональними принципами.

Згодом потужна традиція осмислення міста у двох площи-
нах – як міста-концепту та міста-практики – зумовила вплив 
архітектурної думки на становлення марксизму. Набула поширен-
ня ідея кореляції між оформленням простору та конструюванням 
соціуму. Карл Маркс у «Капіталі» наводив образ архітектора, що 
має в уяві ідеальний образ майбутньої споруди, на противагу до 
бджоли, котра будує безрефлексивно [Маркс 1960, с. 189]. Згодом 
Вальтер Беньямін у праці «Пасажі» обґрунтував зв’язок між ви-
ставковими практиками та явищем публічності, що передбачає 
перебування на видноті – як товарів, так і відвідувачів.

У добу fin de siècle місто було визнане невдалим проектом, відчу-
женим від людини. Ґеорг Зіммель у праці «Великі міста й духовне 
життя» зобразив мешканця мегаполіса як невротика, котрий не 
може дати собі раду з ритмом міського життя й надміром вражень. 
Мартин Гайдеґґер в есе «Витоки художнього творення» називає 
завданням архітектора не проектування споруди, а створення 
відкритого простору, розриву в повсякденні, що дасть змогу осяг-
нути цілісність світу, приховану за рутиною буденності.

Мішель Фуко означує поліційну практику як суто міську ре-
алію, а поліцію називає інститутом ринку [Фуко 2011, с. 434]. 
Урбанізація позначає уніфікацію та облаштування всієї державної 
території за зразком міста, а описана утопістами керованість місь-
кого життя одним вищим центром конотована негативно. Жан 
Бодріяр визначає місто за умов суспільства споживання як «су-
часну метрополію», для якої притаманне зростання концентрації 
індивідів, що нівелює індивідуальність як таку [Бодрияр 2006, 
с. 440]. На думку філософа, переживанню міста як цілісного серед-
овища приходить на зміну переживання речей.

Отже, з поступом філософської думки людство приходить до 
висновку, що мешкає не в природному середовищі, а в сконструйо-
ваній дійсності. Індивід дедалі більше відчуває на собі вплив міста, 
радше, ніж створює його. Наскрізною тенденцією в проаналізова-
них філософських теоріях є концепт міста, керованого громадою 

чи єдиним правителем – від утопійних візій до паноктикуму. Роз-
гляд європейської традиції осмислення екзистенційної ситуації 
проживання людини в урбаністичному просторі засвідчує перехід 
від уявлення про місто як космос до сприйняття міського життя як 
невпорядкованого, хаотичного, позбавленого цілісності задуму.
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Збірка есеїв С’юзен Зонтаґ «Про фотографію» вже багато ро-
ків залишається актуальним та незамінним джерелом наукового 
натхнення, до якого звертаються не лише дослідники фотографіч-
ного образу, а й фотографи, чи просто люди, котрі цікавляться 
фотографією.

Звісно, дослідження Зонтаґ має соціологічну та передусім 
культурологічну цінність. Однак, вона використовує для обґрун-
тування своїх ідей історико-філософську традицію. Метою нашого 
невеликого дослідження буде показати, у який спосіб С’юзен Зон-
таґ використовує філософські твори для обґрунту вання власних 
ідей із приводу ролі фотографії в житті людини.

Що ми взагалі маємо на увазі, коли мовимо про філософію фо-
тографії?

Першим це поняття вживає, і наголошує на його необхідності 
Вілем Флюссер у праці, котра має відповідну назву – «За філосо-
фію фотографії». [Flusser 2013, p. 76] Але вже до нього, хоч і без 
особливого наголошення на цьому, починається поступове вве-
дення фотографії в структуру філософського аналізу. І ми знаємо, 
що філософський підхід до фотографії уможливлюється шляхом 
розгляду фотографічного образу у взаємодії з філософськими ка-
тегоріями, такими як час і простір, суб’єкт і об’єкт, ідея й матерія, 
оригінал і копія, реальність і репрезентація etc.

Цілком очевидним є те, що філософський підхід також був би 
неможливим без залучення філософських робіт у контексті ви-
вчення й аналізу фотографії та її функцій. В есеях С. Зонтаґ ми 
знаходимо посилання на Л. Фоєрбаха, Л. Вітґенштайна, Г.Д. Торо. 
Особливу увагу дослідниця звертає на праці Вальтера Беньямі-
на. Для неї важливим є теоретичне прояснення поняття «аура» 
з допомогою філософських категорій. Відсутність аури відрізняє 
фотографію як «механічну репродукцію» (сьогодні фотографії 
здебільшого самі собою є копіями, «фотографіями фотографій») 
від картини. [Sontag 2005, p. 109–110] Зонтаґ погоджується з твер-
дженням В. Беньяміна, що фотографію, взагалі, складно назвати 
оригіналом, бо вона є копією реальності.

Фотографування в текстах С. Зонтаґ виступає то новим став-
ленням до світу, то розвагою на рівні із сексом і танцями, то 
насильством, але завжди актом невтручання. А фотографія розгля-
дається як слід, як частина сфотографованого об’єкта, як фіксація 

певного моменту життєвого потоку, як доказ певної події. І саме 
тут Зонтаґ зауважує, що фотографія є не лише фіксацією події, її 
результатом, а вона сама собою вже має подієвий характер, є ана-
логом події.

Протягом усього дослідження ми постійно зустрічаємо від-
силки до Платона. Наприклад, образ Платонової печери відіграє 
важливу роль у проясненні ставлення людини до фотографії та ро-
лі останньої в людському житті.

Ми подибуємо у С. Зонтаґ рядки про своєрідну ресакраліза-
цію образів. Розглядаючи фотографію як продовження, як «слід» 
сфотографованої речі, письменниця припускається думки, що са-
ме фотографія спричинила сакралізацію візуальних образів. Це 
припущення вона доповнює тезою з книги Л. Фоєрбаха про те, 
що перевага тепер віддається копії замість оригіналу, уявленню за-
мість дійсності, а також образу замість реальної речі. Водночас, 
дослідниця відмовляється серйозно сприймати подібні закиди, 
критикуючи обожнення фотографічних образів та страх перед ни-
ми. Вона суттєво спрощує цю залежність від образів, називаючи її 
всього лиш перебільшенням та «відлунням Платонової зневаги до 
образів» [Sontag 2005, p. 120].

Отже, ми бачимо, що С. Зонтаґ у своєму дослідженні вико-
ристовує теоретичний потенціал історії філософії: застосовує 
певні поняття та теоретичні моделі. Йдеться про такі поняття, як 
образ, реальність, копія, оригінал, дійсність, подія, котрі допома-
гають розкрити онтологічний статус фотографічного зображення. 
«Платонова печера» як теоретична модель унаочнює залежність 
ставлення до фотографії від стану людської свідомості. «Плато-
нова зневага до образів» самим фактом посилання підтверджує 
правдивість думки самої дослідниці, і також інтегрує дослідження 
фотографічного образу в історичний контекст.
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Історія філософії як перевинахід питань: від віденського гуртка 
до Сьюзен Лангер

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

Розкид філософських текстів у панівних підходах до історії філо-
софії прийнято структурувати навколо ключових «вічних» 
філософських питань. За таких умов можливе як припущення 
про поступальний розвиток розробки ключової проблематики, 
так і більш релятивістське, яке характеризує історію філософії як 
відповіді, які своєрідні культури кожної епохи дають на незмінні 
«вічні» питання. За цих підходів визначальним для побудови істо-
рії філософії стає історичний процес трансформації відповідей на 
«вічні» філософські питання, а самі ключові питання лише час від 
часу потребують уточнення формулювань.

У першій половині XX ст. в традиції віденського гурт-
ка відбувається переворот щодо уявлень про роль і методи 
філософії, який спричинив і зміну акцентів у погляді на історію 
філософії з відповідей власне на самі питання. Уже в Людвіга Віт-
генштайна в «Логіко-філософському трактаті» в критиці мови і 
філософських суджень присутні передумови такої переорієнтації. 
Л. Вітгенштайн у трактаті обґрунтовує першочерговість ясно-
го формулювання питання над намаганням на нього відповісти. 
Філософ зазначає, що до відповіді, яку неможливо висловити, не 
може бути висловлене й питання, а «якщо питання взагалі мо-
же бути поставлене, то на нього можна відповісти» [Wittgenstein 
1922, 6.5]. Для пізніх робіт Л. Вітгенштайна і віденців така переорі-
єнтація на питання стає визначальною. Саме завдяки поступовій 
трансформації питання через формулювання низки нових мож-
на прийти власне до зняття напруги і проблематики початкового 
питання. У «Філософських дослідженнях» Л. Вітгенштайн наго-
лосить, що «філософ лікує питання – як хворобу» [Wittgenstein 
1999, p. 91]. Послідовник віденської традиції Фрідріх Вайсман 
напряму стверджуватиме, що у філософії реальна проблема по-
лягає не в тому, щоби знайти відповідь на певне питання, а в тому, 
щоби його осмислити. Взірцем філософської дискусії для віден-

ського гуртка стає стиль Сократа, який багато в чому зводиться 
до формулювання питань задля прояснення смислу понять. Для 
Ф. Вайсмана у філософській дискусії ми «просуваємося крок за 
кроком, щоби змінити наш кут зору, наприклад, щоби перейти від 
одного способу запитування до іншого» [Waismann 1968, p.21].

На цьому тлі розширює методологію віденців на розуміння 
всієї історії філософії Сьюзен Лангер. Для C. Лангер історія філо-
софія – це перехід від одного до іншого способу запитування, у 
якому вже закладено головні принципи і світоглядні позиції епохи, 
тобто власне вже окреслені відповіді. «Питання – це справді 
двозначне припущення, відповідь – це його детермінація. Мож-
ливо, лише певне число альтернатив, які надають завершеність 
змісту питання», – підкреслює C. Лангер [Langer 1948, p. 1-2]. У 
такому випадку інтелектуальна інтерпретація будь-яких даних, 
будь-якого досвіду, будь-якого об’єкта вже визначається природою 
наших питань і тільки прямує до своїх остаточних формулювань у 
відповідях. Саме в питаннях, на думку C. Лангер, закладені фун-
даментальні вихідні положення, які несвідомо припускаються 
прихильниками всіх різноманітних теорій у межах певної епохи. 
Таким чином, за певним видом питань уже проявляють себе гене-
руючі базові ідеї.

На думку C. Лангер, нові філософські епохи постають, коли 
в певних історичних умовах виникає новий спосіб запитування, 
через який виражає себе оновлений світогляд. У такому разі від-
криття виникають через новий спосіб бачити речі, що в мовленні 
означає виражати їх у нових термінах. А криза й кінець філософ-
ської епохи приходить із вичерпанням її рушійних понять, коли всі 
потенційно вирішувані питання, котрі можна сформулювати в тер-
мінах епохи, уже розроблені. Тоді «ми залишаємося тільки з тими 
проблемами, які іноді називають «метафізичними… Особли вість 
таких псевдопитань, що вони допускають дві або більше однаково 
хороші відповіді, котрі суперечать одна одній» [Langer 1948, p. 6].

Підхід віденців та C. Лангер може прояснити, як настільки різ-
номанітне за своїм предметом і характером мислення об’єднується 
в історію філософії.
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Історія філософії: рухи думки та пригоди ідей

Володимир Самчук, к.ф.н.
Київський національний торговельно-економічний
університет (Київ)

Неосяжність обсягу філософських творів різних напрямів зу-
мовлює потребу опанування історико-філософської літератури. 
Важливим є добре ім’я її автора, що слугує запорукою високого 
рівня подачі ідей. Зразковими в цьому плані можна вважати праці 
Вільгельма Віндельбанда.

Серед чинників, які зумовили обґрунтований успіх його до-
сліджень, варто назвати такі: Вільгельм Віндельбанд – учень 
Куно Фішера, тобто йдеться про клас історико-філософської 
школи, до якої він належав; його твори перекладені російською, 
декілька разів перевидавалися, є на полицях університетських 
бібліотек і у якісно оформленому вигляді у вільному доступі в ме-
режі – усе це сприяє їхній доступності. Їхній обсяг є оптимальним: 
співвідношення масштабів осягнутого з коректністю й майстер-
ністю викладу в межах 2–3 томів дає змогу скласти помірковане 
й мінімально вичерпне враження про загальний хід філософської 
думки. Слід підкреслити багаторічний досвід викладання В. Він-
дельбандом філософських дисциплін і його глибоке розуміння 
природничо-наукової тематики, яка становить іманентний склад-
ник історії думки (з огляду на засадничість натурфілософських 
запитів для європейської філософії та всього її модерного шляху).

Значна кількість із властивих працям видатного неокан-

тіанця переваг притаманні двом роботам, про які йтиметься 
далі. Їхні автори належать до когорти представників потужного 
інтелектуального руху кінця XIX – першої третини XX ст. в ан-
гломовному, переважно північноамериканському філософському 
світі (В. Джеймс, Дж. Ройс, А. Лавджой, Дж. Сантаяна, Дж. Дьюї).

Зокрема, до цього кола належить математик, оригінальний 
філософ та один із фундаторів філософії процесу Альфред Норт 
Вайтгед. У власній праці «Пригоди ідей» він прагне відтворити 
історію розмаїття ментальних досвідів людства, зважаючи на роз-
гляд співвідношення ідей різного рівня загальності та цивілізації. 
Згідно з А. Вайтгедом, конкретніші практичні ідеї дають змогу 
користуватися благами сьогодення, величні ж, абстрактні погля-
ди допомагають вимальовувати перспективу майбутнього в його 
стійкій пов’язаності з достойним минулим.

Характерні методологічні засади формують авторську 
специфіку твору. Інтереси сучасності є визначальними для 
історико-філософського тлумачення. Сьогодення, бачення май-
бутнього, пам’ять про події минулого – «… взаємно висвітлюють 
одне одного». Відверто визнано, що оповідь про походження і 
пригоди ідей залежить від особистого погляду на цінності пито-
мо людського життя. Відкинуто упередження про можливість 
здобути «рафіноване» знання, «суто-знання» (mere knowledge). 
Будь-яке пізнавання не може бути абстрагованим від емоцій і 
прагнень. Дослідник пропонує привабливі назви розділів: душа 
людини, від сили до переконання, видимість та реальність, правда, 
краса, пригоди.

Емоційно-інтелектуальна насиченість філософських ідей, їхня 
діяльна присутність у плинному досвіді особистісних або суспіль-
них практик – риса, що поєднує світогляди Альфреда Вайтгеда та 
Джорджа Міда, який також надає пріоритет сучасності як визна-
чальному джерелу інтерпретації подій і концепцій минулого та 
перспектив їхнього застосування в майбутньому. Філософ-прагма-
тист зосереджується на аналітиці динамічних ситуацій або систем 
взаємодії: особистість є інтерактивним цілим, що його процесуаль-
на єдність реалізується в діалозі трансцендентального підґрунтя 
пов’язання елементів досвіду з емпіричними реалізаціями індиві-
да (його соціальними ролями, обраними з огляду на обставини та 
прагнення); історична дійсність культури – магістральний шлях, 
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де перетинаються, конкурують і взаємно збагачують одна одну 
різноманітні теоретико-практичні сфери.

Ці погляди яскраво проілюстровані в історико-філософській 
праці Дж. Міда «Рухи думки у XIX ст.» – лекційному матеріалі, 
що постав результатом понад 20 років викладання історії думки 
для студентів усіх напрямів в університеті Чикаго.

Розглянуто період ширший, аніж вказаний у назві. Проаналізо-
вано передісторію раціоналізму XIX ст. Ключові суто філософські 
постаті епохи – І. Кант і Ґ. Геґель. У викладі Дж. Міда з їхніми по-
глядами тісно переплетені ідеї механіки І. Ньютона, політекономії 
А. Сміта і Т. Мальтуса, еволюційної теорії Ч. Дарвіна та Ж-Б. Ла-
марка. Серед характерних з огляду на окреслене попередньо 
методологічне бачення ідей філософа-прагматиста варто зазна-
чити такі: секуляризовані принципи теології, перетворившись 
на частину нормальної свідомості модерну, стали базою для роз-
будови філософії та природознавства; суто економічні потреби 
виробничих розрахунків надихали (і фінансово стимулювали) 
фізичні дослідження; еволюційна біологія популяризувала і впро-
вадила принцип «філософії розвитку» німецьких класиків.

Підводячи підсумки: існують неенциклопедичні історико-фі-
лософські праці, які відтворюють окремі теми та епізоди розвитку 
думки. Не претендуючи на цілісність бачення, їхні автори про-
понують оригінальні інтерпретації, що допомагають відкрити 
несподівані грані тих шляхів, якими мандрували видатні ідеї люд-
ства.
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Філософська освіта на Київських вечірніх вищих жіночих
курсах А. Жекуліної

Олена Сирбу
Національний Університет «Києво-Могилянська
академія» (Київ)

Друга половина XX ст. була позначена появою численних до-
сліджень, автори й авторки яких прагнули розробити стратегії 
реінтерпретації та трансформації філософського канона, який до 
цього часу складався виключно з білих чоловіків країн Глобальної 
Півночі. Серед цих досліджень можна виокремити феміністичні 
та ґендерні студії, а серед дослідниць – Рут Гаґенґрубер, яка за-
пропонувала два парадокси феміністської історії жінок-філософів, 
Карен Ворен, що прагнула викласти історію Західної філософії в 
такий спосіб, щоби включити туди жінок-філософів, а також уник-
нути так званої «add-women-and-stir» problem, Сару Тайсон, яка 
виділила чотири моделі рекламації (повернення) жінок в історію 
філософії.

Серед сучасних історико-філософських студій української 
філософської думки досить важко виокремити роботи, у яких іс-
торія філософії на теренах сучасної України досліджується через 
оптику ґендерної теорії. Одним із можливих напрямів включен-
ня жінок в історію української філософії видається дослідження 
філософської освіти в закладах вищої освіти для жінок, у яких ака-
демічні філософські курси читали університетські викладачі, такі 
як С. Гогоцький, В. Зеньковський, П. Кудрявцев та інші. У даних 
тезах викладено деякі факти про філософську освіту на Київських 
вечірніх вищих жіночих курсах, що також відомі під назвою «Же-
кулінські курси» (засновниця – Аделаїда Жекуліна), однією з 
особливостей яких була велика кількість філософських дисциплін 
у навчальному плані.

Київські вечірні вищі жіночі курси були засновані А.В. Же-
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куліною в 1905 році. У 1911 р. на курсах функціонував лише 
історико-літературний відділ, завданням якого було «дати слу-
хачкам вищу освіту з відповідних наук у обсязі університетського 
викладання» [Киевские Высшие вечерние женские курсы… 1911, с. 3]. 
У брошурі, у якій викладено перелік курсів на 1907–1908 навчаль-
ний рік, зазначається, що слухачки історико-літературного та 
історичного відділів обов’язково мають прослухати лекції з «наук 
філософських», а саме з психології та історії філософії. У 1907–1908 
навчальному році на курсах Жекуліної філософські курси читали 
П. Кудрявцев («Історія нової філософії») та П. Тихомиров («Пси-
хологія»). Курс Кудрявцева спирався на роботи Фалькенберга, 
Віндельбанда й Геффдінга, а курс Тихомирова – на роботи Чел-
панова, Джеймса та Геффдінга [Вечерние высшие четырехгодичные 
женские курсы в Киеве 1907 с. 7-8]. Крім того, протягом 1911 р. 
читалися такі філософські курси: «Вступ до філософії» (викл. 
В. Зеньковскій), «Історія філософії ХІХ ст.» (викл. П. Кудряв-
цев), «Загальний курс із психології», «Спеціальний курс із 
психології», «Практичне заняття з психології» (викл. І. Четвері-
ков) [Киевские Высшие вечерние женские курсы… 1911, с. 5].

Цікавим є те, що в 1911 р. на порядку денному стояло питан-
ня розробки циклу філософських курсів, або навіть філософської 
спеціалізації, який доповнив би історичну та літературну спеціа-
лізації [Киевские Высшие вечерние женские курсы… 1911, с. 3-4]. На 
жаль, цього так і не сталося, але пропонувалися такі курси:

1 рік навчання: «Вступ до філософії», «Психологія», «Основ-
ні течії сучасної психології», «Історія філософії ХІХ ст.», 
«Філо софія релігії».

2 рік навчання: «Історія давньої філософії, «Логіка», «Етика», 
«Експериментальна психологія», «Платон», «Теорія пізнання».

3 рік навчання: «Історія середньовічної філософії», «Естети-
ка», «Історія педагогіки», «Аристотель».

4 рік навчання: «Історія нової філософії», «Вступ до психо-
логії», «Педагогіка», «Загальна дидактика і школознавство», 
«Систематична філософія», «Кант», «Г’юм».

У 1913 р. на Жекулінських курсах було створено педагогічний 
факультет. Усі студентки педагогічного факультету мали слухати 
обов’язкові загальні предмети, серед яких були й такі філософські 
курси як «Богослів’я», «Психологія» (загальна, індивідуальна 

і психологія дитячої душі), «Етика й естетика», «Вступ до філо-
софії» (у зв’язку з історією філософії), «Логіка». Також слухачкам 
пропонувався необов’язковий спецкурс, який називався «Історія 
новітньої філософії після Канта». Окрім того, практичні заняття 
для студенток містили науково-семінарські роботи з психології і 
практичні роботи з експериментальної психології.

На історико-літературному факультеті у 1913–1914 роках 
для всіх студенток читалися такі загальні філософські курси: 
«Богослів’я» (для православних), «Вступ до філософії», «Пси-
хологія», «Логіка», «Історія середньовічної й нової філософії», 
«Історія давньої філософії» (рекомендований предмет), «Ес-
тетика» і практичні заняття з психології. Для студенток 
історичного відділення окремо читався курс із «Філософії та ме-
тодології історії». Перераховані курси займали переважно 1–2 
години в навчальному тижні студенток [Киевские Вечерние Высшие 
Женские Курсы… 1913, с. 10-11].

Отже, академічна філософія в Києві була доступною не тільки 
для студентів Університету Св. Володимира, але і для студенток 
Київських вечірніх вищих жіночих курсів, які завдяки предметам, 
що викладалися університетськими філософами, мали змогу отри-
мати базову філософську підготовку. Окрім того, на Жекулінських 
курсах навіть планувалося створення окремої філософської спеці-
алізації з великим обсягом обов’язкових філософських дисциплін.
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Формування прототрадиціоналістичного дискурсу

Ярослав Спічек
Національний університет «Києво-Могилянська
академія» (Київ)

Ідея про виокремлення прототрадиціоналістичного дискурсу 
безпосередньо пов’язана з філософією Рене Генона та започатко-
ваним їм інтелектуальним рухом традиціоналізму (або, як його ще 
називають, інтегрального традиціоналізму). У цьому ключі про-
тотрадиціоналістами можна назвати певне коло мислителів, чиї 
ідеї мають велику дотичність до філософських поглядів традиці-
оналістів, однак які сформувалися дещо раніше й незалежно від 
впливів Рене Генона, однак водночас самі впливали погляди пред-
ставників традиціоналізму.

Формування ж прототрадиціоналістичного дискурсу можна 
пов’язати з певними світоглядними збуреннями в середині інтелек-
туального поля philosophia perennis [Вышинский 2017, с. 10]. Зміни 
в цьому полі досить тісно пов’язані зі змінами, що відбуваються в 
середовищі західної езотерики. Антуан Февр у своїй моделі визна-
чає межі західного езотеризму епохою Просвітництва, оскільки 
з приходом модерності та наукового розвитку відбувається своє-
рідне «розчаклування світу» західного езотеризму [Ханеграаф 
2016, с. 11–15]. Таким чином, беручи даний концепт на озброєння 
ми можемо сказати, що світоглядні збурення в згаданому нами ін-
телектуальному полі пов’язані з намаганням заново «зачаклувати 
світ», що власне проявляється в розвитку численних окультних 
течій та релігійних блуканнях із поверненням до «єретичних» 
гностичних вчень.

У своєму розгляді ми б хотіли виокремити три окре-
мі «орієнтації», що формують прото традиціона лістичний 
дискурс та середовище в інтелектуальному полі, яке призве-
ло до їхнього формування. Перша «орієнтація» виникає у 
Франції на підґрунті потужного розвитку різних напрямів 
окультизму. Починаючі з містичних шукань Луї-Клода де Сен-
Мартена, продовжуючи форму ванням потужної окультної 
школи Еліфаса Леві та завершуючи появою теософії в Парижі та 
Папюсовським розколом, що призвів до стану напруженого про-
тиборства в окульт ному середовищі теософії Блаватської та 
мартинізму Анкосса. На основі цього середовища виникає наша 
перша «орієнтація» – «Орієнтація Схід», до якої входить таємни-
чий Матжіоі, граф Альбер де Пувурвіль, який мав досить значний 
вплив на Рене Генона й водночас на правив майбутнього засновни-
ка традиціоналізму «східним шляхом».

Другу «орієнтацію» ми відшукаємо в Німеччині кінця ХІХ 
століття та першої половини ХХ у середовищі численних груп 
фелькіше, серед яких були як родновіри та аріософи, так і про-
тестанти нового толку з гностичними нахилами [Кондратьев 
2009]. Так, на основі аріософських концепцій початкової релігії 
формується наша друга «орієнтація» – «Орієнтація Північ», до 
якої належить перший керівник Аненербе Герман Вірт.

Наостанок ми зануримося в специфічне інтелектуальне середо-
вище Російської імперії ХІХ і ХХ століття, де розвиток окультизму 
переплітається з поширенням релігійно-містичної філо софії все-
єдності та поширенням особливих християнських сект хлистів. 
Дещо пізніше це середовище трансформує літературний світ 
даю чи нам специфічну модерністську течію символістів. Тут 
ми і спиняємося на нашій останній «орієнтації» – «Орієнтація 
Захід», до якої належить знаменитий письменник Срібного віку 
Дмитро Мережковський.

Отже, троє вищезгаданих персонажів: Матжіоі, Герман Вірт 
та Дмитро Мережковський утворюють своєрідний менталь-
ний прототрадиціоналістичний дискурс, де точкою їхнього 
інтелектуального пересікання можна вважати постать іншого тра-
диціоналіста – Юліуса Еволи.
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Гегелівська модель історії філософії: можливість
національних мотивів

Даніїл Тидинян
Національний університет «Києво-Могилянська
академія» (Київ)

1. Нині, у XXI столітті відбуваються процеси переосмислення 
минулого, наприклад, з’являється велика кількість публікацій, 
статей, де головною проблемою є саме поняття філософії, від-
буваються спроби переінтерпретації цього. Так само виникають 
питання щодо історії філософії, у який спосіб її слід вивчати, 
класифікувати, викладати. Існують два головні підходи до викла-

дання: історія філософії як єдина безперервна система, якою її 
бачив Георг Вільгельм Фрідріх Гегель, і якою вона викладалася 
після нього, й історія філософій, різноманіття традицій, ідей, яких 
пропонують розглядати безвідносно до минулого, автентичні, са-
модостатні, національні студії.

2. Мета даної роботи є обгрунтування конструктивності сис-
теми історії філософії Г. Гегеля, наведення конкретних прикладів 
взаємопов’язаності філософських процесів, що відбувалися в 
минулому та відбуваються в сучасності, тим самим продемонстру-
вавши неможливість автентичних національних філософій.

3. Першою тезою є те, що всі філософські процеси пов’язані між 
собою, кожне явище, кожна ідея та концепція бере свій початок 
із минулого, якоїсь із минулих філософських традицій. Історико-
філо софський процес є безперервним, усе, що ми маємо сьогодні, є 
насправді результатом праць, спадком минулих поколінь. Прикла-
дом, що ілюструє дану тезу, є український мовознавець, філософ 
мови Олександр Опанасович Потебня, який у третій главі своєї 
праці «Думка й мова» прямо покликався на Вільгельма Гумболь-
дта, а також піддавав аналізу та критиці його головні ідеї, але 
одночасно неодноразово його возвеличував, називаючи великим 
мислителем, оскільки перейняв певні концепції Г. Гегеля [Потеб-
ня 1993, с. 25-39].

4. Наступна теза полягає в тому, що нині дуже складно, фактич-
но неможливо віднайти країну, регіон, де б панувала абсолютно 
автентична, національна думка без зовнішніх втручань. Зараз, у 
XXI столітті, між державами, континентами існує досить тісний 
контакт, вони переймають один від одного філософський, культур-
ний досвід, аналізують його та вдосконалюють відповідно до їхніх 
реалій. Завжди між думками, концепціями існує зв’язок, єдина сис-
тема, що пояснює, звідки дані ідеї беруть свій початок. Прикладом, 
який, хоч і не стосується філософії, але яскраво показує, наскільки 
поширеними та визнаними можуть ставати певні концепції, що їх 
приймають на тисячу років далеко за межами їхнього виникнення, 
є латинський переклад арабського магічного трактату «Піка-
трикс». Тут фактично перемішались абсолютно протилежні 
світогляди, у результаті чого майже вся теоретична частина даного 
трактату була перекручена. Але, незважаючи на це, на латинську 
версію «Пікатриксу» майже відкрито покликалися відомі маги 
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епохи Відродження – Марсиліо Фічіно, Джованні Піко, Джордано 
Бруно та ін., від них ця традиція доходить до європейської алхімії, 
магії ХVIII-ХХ століть, і до сьогодення, що в результаті вплинуло 
на розвиток мистецтва, особливо образотворчого [Кулиану 2017, 
с. 82-94].

5. Отже, історико-філософський підхід Г.В.Ф. Гегеля, його 
система історії філософії як єдність минулого та сьогодення, не-
розривність історичного процесу є більш виваженою, наближеною 
до правди, аніж той метод, з допомогою якого історію філософії 
розглядали та вивчали раніше, тобто як історію філософій. На мою 
думку, можна навести значну кількість прикладів, але я обрав те, у 
який спосіб німецька філософія мови в особі В. Гумбольдта впли-
нула на українського філософа мови О. Потебню. До того ж, нині 
неможливо знайти якусь автентичну національну філософію, за-
вжди є зовнішні впливи, політичні, культурні, філософські тощо. 
І в якості прикладу було наведено важливий момент історії розви-
тку магії, що змінив її розвиток на тисячу років.
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Специфіка та особливості історико-філософської експлікації 
феномену любові: постановка питання

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

Феномен любові з давніх-давен був у центрі уваги філософів. 
Особливо важливою вона стала в контексті етичних, філософсько-

культурологічних та філософсько-антропологічних студій. Однак, 
оскільки тема любові пройшла червоною ниткою в межах розвитку 
філософської думки, то може постати питання – у чому ж тоді особ-
ливості саме історико-філософського тлумачення та дослідження 
любові. У контексті поставленого питання, ми спробуємо шляхом 
компаративного методу порівняти філософсько-антропологічний, 
філософсько-культурологічний підходи до розуміння любові та 
виявити саме історико-філософську специфіку осмислення даного 
феномену.

Важливою вимогою для адекватної філософсько-антропологіч-
ної герменевтики ідеї любові є предметизація любові, виявлення та 
усунення міфів і забобонів про кохання, виявлення відмінностей 
любові від безлічі феноменів які перебувають «поруч», «близько» 
до любові, таких як закоханість, залежність, пристрасть, потяг, а 
також фізичне або/та психологічне завоювання.

Натомість в історико-філософському дискурсі важливим пита-
нням постає спадкоємність ідей, концепцій любові. Детальне 
дослідження різного роду традицій, напрямів розуміння тих чи 
інших горизонтів ідеї любові може допомогти ще більше розкрити 
багатогранність даного феномену. У цьому контексті можна при-
гадати думку Р. Апресяна, що в історії філософії можна виділити 
два напрями розуміння природи любові – перфекціоністський та 
комунікативний, які ведуть початок від Платона та Аристотеля 
відповідно [Апресян 2000, с. 186]. Проте, на наш погляд, їх на-
багато більше відповідно до тієї чи іншої проблематики філософії 
любові.

Атрибутивною характеристикою філософсько-антропо-
логічної експлікації феномену любові є його багатоманітність; 
багатоаспектний розгляд феномена любові робить неоціненний 
внесок у формування загального філософсько-антропологічного 
образу любові, у якому висловлюється неповторність предмета 
любо ві і принцип його відмінності у світі культури. Багатоплано-
вість і складність феномена любові робить неспроможною будь-яку 
спробу адекватної і вичерпної експлікації в будь-яких напрямах 
класичної філософії та філософської антропології.

В історико-філософському дискурсі любов розглядається 
як лише один з екзистенціалів людського існування, причому 
не завжди такий, що поєднує в собі тілесне, духовне та душевне. 
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Багатоаспектність розгляду феномену любові в історико-філософ-
ському ключі полягає не стільки в різного роду гранях розуміння 
людської любові, скільки в тому, що любов розглядається і як он-
тологічне начало, епістемологічний феномен, феноменологічний 
досвід тощо. Вихідним пунктом у цьому контексті є той чи інший 
історико-філософський період, школа, або ж безпосередньо 
мисли тель.

Любов, як складний і неоднозначний антропологічний 
феномен, не повинен розглядатися лише в рамках дихото-
мій «любов-ненависть», «любов-печаль» тощо, що було б 
редукціонізмом і призвело б до втрати повноти адекватної філо-
софсько-антропологічної експлікації феномену любові. Визнання 
поліваріантності, амбівалентності, оборотності, іманентності й 
невизначеності феномена любові є природною методологічною 
умовою його експлікації.

Проте історико-філософське тлумачення любові передбачає, 
що даний феномен певною мірою можна визначити, однак у межах 
того чи іншого етапу, напряму, або філософа. Специфіка істори-
ко-філософського підходу полягає в «невизначеній визначеності» 
любові, тобто розкриваючи розуміння любові в контексті істори-
ко-філософського періоду, школи чи мислителя, неминуче постає 
невизначеність його як універсального екзистенціалу людського 
існування.

Щодо історико-культурної, філософсько-культурологічної екс-
плікації любові, варто зауважити, що увага тут прикута не лише 
до текстів мислителів, але й безпосередньо до любовних практик. 
Відповідно ті чи інші «ероси» (античний, християнський, захід-
ний, український) недоречно вживати до історико-філософського 
трактування даної ідеї, адже в центрі уваги історії філософії не пе-
ребувають дослідження з практик любовних стосунків.

Отже, можна сказати, що історико-філософська експлікація 
феномену любові має свої особливості, що відрізняє її від філо-
софсько-антропологічного та філософсько-культурологічного 
підходів. Зокрема можна підкреслити такі основні аспекти: до-
слідження спадкоємності концепцій, ідей осмислення любові в 
історії філософії; любов може розглядатися не лише як онтологіч-
не, етичне, культурологічне явище, але відповідно до основних 
думок того чи іншого періоду чи спадщини мислителя; у центрі 

уваги історії філософії є не стільки любовні практики, скільки 
різного роду філософсько-культурне надбання певного етапу 
істори ко-філософського дискурсу.
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Мнемонічна функція «тексту» культури як семантичної 
одиниці (за матеріалами Тартуської школи)

Марія Уманець
Національний Університет «Києво-Могилянська
академія» (Київ)

Усе, що відомо нам як культура, є універсальним кодом, сим-
волічним «текстом», що напряму залежить від прочитань. 
Саме «текст» є концептуально основною ланкою в структурі 
досліджень Тартуської структурально-семіотичної школи, мнемо-
нічний аспект яких буде цікавити нас у даній роботі.

Для тартуського семіото-структуралізму «текст» це «Ding 
an sich», «річ по собі» що є іманентною дійсності замкнутою 
структурою, яка прямо пропорційно співзалежна від контексту 
(неможливість існування контексту поза текстом), звідки постає 
важливість ролі комунікації як акту трансформації тексту. Тому 
текст як «річ по собі» наділяється певною творчою потенцією, як 
невідомий Х, що змінює значення, але відтворює себе.

Мнемонічні аспекти культури як «тексту» проявляються 
залежно від ідентифікації та кодування механізмів культурної 
пам’яті (що є частиною колективної пам’яті). Різні концепції куль-
тури, що на ділі залежать від їхніх історичних та антиісторичних 
спрямованостей, по суті є комунікативними системами, що ко-
ординуються концептом «пам’яті» в ролі єдиного горизонту як 
ззовні в сенсі «пам’яті людства», так і зсередини як «пам’яті куль-
турних станів» [Лотман 1986, с. 617]. Якщо приймати «текст» за 
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структурну одини цю культури, то його стале функціонування 
необхідно постає на фоні мінливості прочитань. Тож Юрій Лот-
ман пише: «Функцію, завдяки якій значущий елемент може грати 
мнемонічну роль, ми визначимо як символічну й будемо надалі 
називати символами всі знаки, що володіють здатністю концен-
трувати в собі, зберігати й реконструювати пам’ять про свої 
попередні контексти» [Лотман 1986, с. 618]. Така роль «тексту» 
як знаку є ніщо інше, а гра кодів минулого та майбутнього.

Ю. Лотман наводить приклад такої гри на зразках варіантів вті-
лення в культурі одного символу: елемент гадання ндебу – фігурка 
чоловіка, що сидячи підпирає голову обома руками (Chamutang'a) 
й означає людину непередбачувану (що для племені з огляду 
на звичаєвість річ погана), культова гра Гарріка ролі Гамлета, 
де чита ючи відомі слова «бути чи не бути», він проходжується 
сценою підпираючи голову рукою в задумі та відому статую Ро-
дена «Мисли тель». Загальним у цих випадках є фігура виразу, що 
по відомляє про людину на порозі рішення, але відмінним є куль-
турний контекст, що насичує символ значенням.

Тому знакові для культури тексти здатні не лише використо-
вуватись у якості транскрипції наявного культурного пласту, а й 
породжувати: на їхньому прикладі стає очевидно, що сенси ширя-
ться та урізноманітнюються залежно від семіотичного зсуву: 
«Пам’ять не склад інформації, а механізм її регенерації» [Лотман 
1986, с. 619], тобто «текст» стає матерією творчого процесу, а не 
лише зберігається в пам’яті.

Далі постає питання про основоположний для нашої культу-
ри перехід пануючого міфологічного мислення в історичне як 
форму «трансформації пам’яті», що необхідно супроводжувалася 
зміною в ставленні до смерті як межі «тексту»: можливість фата-
льного кінця вимагає осмисленості процесу життя і смерті, що 
мімікрує через культуру в прийнятний образ «смерті-відродже-
ння» одиничного, але вічно-живого. «Трагічне протиріччя між 
нескінченністю життя як такого й конечністю людського життя є 
лише частковий вияв більш глибокого протиріччя поза категорій 
життя і смерті між генетичним кодом і індивідуальним буттям 
орга нізму» [Лотман 1994, с. 423].

Тож символ у своїй простоті репрезентації трансформується в 
універсальний код життя і спричиняє поштовх до біолого-семіо-

тичних досліджень. «Текст» – не структура, а процес (потреба 
в сприйнятті, «транскрипції»); «text is a readable pattern» [Kull 
1998, p. 94], сприйняття якого, зі свого боку, породжує знову 
«текст», що призводить до його історичної тяглості. Читач транс-
крибує цю систему в символ та структуру, що не завжди стає 
власне текстуальним проявом, фактично винаходить, створює 
його через акт читання як «autopoiesis and allopoiesis» [Kull 1998, 
p. 94]. З цього постають ідеї «живості» самого тексту за аналогією 
з організмом, що розвивається самовідтворенням та пристосува-
нням: «organism is a self-reading text» [Kull 1998, p. 94], що змушує 
задуматися над далекоглядними перспективами такого наукового 
симбіозу: у разі, якщо, приміром, ДНК визнаватиметься за текст, 
який за замовчуванням не обмежиться самим його «читанням», 
а й розшифровкою з подальшим відтворенням у вольовій та дієвій 
залежності від суб’єкта (його визнання), на нас як мінімум чекає 
зміна «умов гри», що постане перед фактом можливості або не-
змоги перетнути еволюційну межу.

Тож «трансформація пам’яті» як процес психологічного полег-
шення також притаманний самій історії філософії, який полягає, 
якщо звернутися до думки Михайла Лотмана щодо філософії (а 
філо соф за його словами – «професійний поїдач приправ» [Лот-
ман 1995, с. 222]), у зміні її ролі для науки з фундаментальної 
спекулятивності на зворотній процес узагальнення інтерналізова-
ного аналізу наявних результатів.
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Абсолютна мораль та історія: концептуальні наслідки 
феноменологічної аксіології для метафізики, антропології
та політики

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

Феноменологічна етика цінностей, репрезентована насам-
перед такими мислителями як М. Шелер, Н. Гартман і Д. фон 
Гільдебранд, ставить за мету виявити й описати об’єктивні змісти 
й ієрархічні зв’язки ціннісного царства. У її основі – теза про он-
тологічну розбіжність між емпіричною мораллю, яка завжди має 
культурно-історичний, а відтак релятивний, характер, та ідеаль-
ним царством цінностей, яке має об’єктивну й абсолютну природу. 
Понадісторична мораль, яку феноменологія намагається виразити 
в доктринальній формі, постає за такої умови як об’єктивний кри-
терій значущості історично сформованих цінностей і визначених 
ними суспільних та індивідуальних практик. Подібний онтоло-
гічний дуалізм феноменологічної аксіології в загальних інтенціях 
відтворює платонівську орієнтацію на «світ ідей» як онтологіч-
ну й нормативну умову «світу змін і перетворень», порушуючи 
водночас низку питань, які виходять за межі суто аксіологічного 
дослідження. У своїй доповіді я спробую унаочнити деякі з цих пи-
тань, описавши в загальних рисах можливі концептуальні наслідки 
феноменологічної аксіології в царині метафізики, антропології та 
політичної теорії.

І. Методологічна стратегія феноменологічної аксіології в за-
гальних рисах відтворює підхід геометрії, яка намагається пізнати 
ідеальний пласт реальних просторових форм і зв’язків. За такої 
умови, якщо ідеальний вимір виявляється онтологічно пріори-
тетним щодо емпіричного, задаючи неодмінні рамки реалізації 

його просторовому складнику, то ідеальна сфера цінностей має 
нормативний пріоритет щодо емпірично дійсної моралі: тобто 
нормативні ціннісні приписи, на відміну від геометричних законів, 
не є втіленими необхідно і – принаймні самі по собі – не передбача-
ють гарантію такого втілення. Та все ж ми віднаходимо в площині 
нашої культури безліч інститутів і практик, які відображують ті 
чи інші ідеальні структури сфери абсолютної моралі: принципи 
індивідуалізації юридичної відповідальності, виборності у владні 
органи чи свободи слова, котрі можуть бути обґрунтовані a priori 
й визначені як такі, що мають нормативне коріння в первинних 
ціннос тях, сягають бодай фрагментарної реалізації в історичному 
континуумі. Незалежно від того, чи підстава подібного збігу по-
надісторичної та історичної моралі криється в чомусь на кшталт 
гегелівської «хитрості світового розуму», яка виражає об’єктивну 
телеологію історії, факт самого збігу порушує питання про мета-
фізичну неминучість реалізації абсолютної моралі, а також про 
необхідність існування істоти, здатної стати посередницею між 
первинними цінностями та світом.

ІІ. Попри відкритість проблематики моральної телеології істо-
рії, безперечним залишається статус людини як посередниці між 
ідеальними цінностями та світом. Хай би якою не була генеза цього 
посередництва – необхідною чи випадковою, – людина виявля-
ється істотою, яка найповнішою мірою причетна до ціннісного 
царства: її емоційність відкрита не лише до нижчих цінностей, які 
здатні відчувати і тварини (як-от приємність чи користь), а й до 
цінностей вищих щаблів (як-от добро, істина чи святість). Такий 
стосунок до цінностей постає як одна із суттєвих характеристик, 
яка виокремлює людину із царства тварин, засвідчуючи не лише 
її особливість, а й вищість – через відповідальність та обов’язок 
реалізувати вищі цінності в первинно індиферентному світі. У 
такій перспективні на новий лад постає й людська культура, яка 
виявляється не лише наслідком «компенсації» браку чи слабкос-
ті інстинктів людини як «недостатньої істоти» (за концепцією 
Арнольда Гелена), а способом історичної реалізації та увічнення 
абсолютної моралі через створення комунікативного поля для її 
передання від одного покоління до іншого.

ІІІ. Феноменологічна аксіологія у варіанті М. Шелера, 
Н. Гартмана і Д. фон Гільдебранда не містить явних суспільно-
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політи чних зазіхань, претендуючи перш за все на роль 
теоретичного унаочнення законів та особливостей царства 
ціннос тей. Проте суспільно-практичний потенціал не лише не 
суперечить фе номено логічному вченню про цінності, а й необ-
хідно з нього випливає: аксіологія, а особливо етика як вчення 
про належне, здобуває свій сенс лише в моральній практиці; вод-
ночас саме політика як різновид колективної практики може 
зробити первинну мораль змістом і натхненником свого транс-
формаційного спрямування, охопивши якомога більшу кількість 
суб’єктів. По дібні суспільно-політичні претензії визначають 
трансцендентальну/універсальну прагматику К.-О. Апеля і Ю. Га-
бермаса, яка намагається обґрунтувати формально-процедурний 
принцип (рівень А), який міг лягти в основу правил комуніка-
тивного розв’язання суспільно-значущих проблем. Попри те, що 
феноменологічна аксіологія і трансцендентальна/універсальна 
прагматика репрезентують різні – багато в чому протилежні – 
етичні проекти, напрацювання феноменологічної аксіології могли 
б стати щонайменше суттєвим джерелом моральних арґументів у 
практичних дискурсах (рівень Б), якщо не умовою транс форма-
ції самої трансцендентальної прагматики через виявлення 
об’єктивних ціннісних засновків формально-процедурного прин-
ципу.

Історія перед викликом альтернативних глобальних проектів

Руслан Халіков, к.ф.н.
Український інститут стратегій глобального розвитку та
адаптації (Київ), Молодіжна асоціація релігієзнавців (Київ)

Історія, якою ми її знаємо, у тому числі й історія філософії, склала-
ся під час інтелектуальної гегемонії західного модерного проекту. 
Відповідно, на незахідні регіони, які незалежно від їхнього геогра-
фічного розташування, поширювалася назва «Схід» та обов’язок 
принаймні намагатися наслідувати західний спосіб історичного 
буття. Це знайшло вияви й  у нав’язуванні незахідним країнам за-
хідних епох, на кшталт «Середньовіччя», і в спробі поєднати всі 

регіони світу в єдину історію, яка знаходила свій закономірний 
фінал у постанні західних демократій.

Відтак західний модерний проект став не лише аксіологічним 
орієнтиром для східних країн, несучи їм демократичні ціннос-
ті, технологічні досягнення та інші блага, але й темпоральним 
еталоном. Можна згадати, як китайські комуністи в середині ХХ 
століття намагалися пристосувати формаційний підхід до історії 
Азії, а турецькі кемалісти разом із переходом до латинського алфа-
віту перевели республіку на григоріанський календар.

Перші спроби плюралістичного розгляду історії, хоча й 
виникли на теренах сучасного Заходу, до певної міри, були части-
ною альтернативних проектів. Так, філософія історії Освальда 
Шпенглера була свідоцтвом прагнення німецьких ідеологів від-
найти місце нової Німеччини на руїнах Заходу. Роль Заходу в 
партикуляристських парадигмах історії була визначною, але не 
універсальною – тобто Захід пережив свій розквіт, а тепер пере-
живає присмерк, так само як і інші культури чи цивілізації. Згодом 
у риториці націонал-соціалістів «присмерк Заходу» пере творив-
ся на «Раґнарок», а філософія історії отримала есхатологічне 
спрямування. Есхатологічний пафос буде притаманний і іншим 
альтернативним інтеграційним, або глобалізаційним, проектам, у 
тому числі – джигадістському проекту «Ісламської держави».

Сьогодні альтернативні проекти глобалізації пропонують 
краї ни, які не були західними, але опинилися на шляху глоба-
лізації та експансії західного універсуму. Зокрема, йдеться про 
вже згаданий ісламський проект, який набув найрадикальніших 
рис в ідеології «Ісламської держави», а також про російський 
(орієнтований на православ’я) та китайський (орієнтований на кон-
фуціанство та леґізм). Російський проект, не підкріплений дійсно 
глобалізаційною ідеологією, залишається якщо не регіональним, 
то розрахованим на специфічні категорії людей, наприклад, на 
російськомовну діаспору чи православні країни. Спроби цер-
ковної ієрархії поглибити спілкування з католицькою церквою 
були сприйняті православним середовищем Росії вельми не одно-
значно. Натомість, проект «Ісламської держави» за пару років 
еволюціонував від іракської релігійно-політичної партизанської 
групи до претендента на домінування у світі, у тому числі – у за-
хідному світі, а також центру, куди з усього світу з’їхалися десятки 
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тисяч прихильників.
У випадку ідеології, яку просуває китайський лідер Сі Цзінь-

пін, історія знову починає розумітися універсально, тільки 
місце Заходу вже не на фініші історії. З погляду інклюзивної моде-
лі глоба лізації, представленої у виступі Сі на Давоському форумі 
у 2017 році, історія людства є універсальною, це не історія окре-
мих цивілізацій. З іншого боку, ставиться під сумнів необхідна 
першість Заходу в історичному процесі – якщо колись саме захід-
ні країни перебували на вістрі та гуртували навколо себе інших, 
то нині цю місію історія поклала на Китай. Перебирання на себе 
повноважень історичного суб’єкта збігається із перебиранням 
повноважень еталона етики – партійні ідеологи ще у 2013 році за-
пропонували альтернативну систему цінностей, яка також може 
стати універсальною. Сьогодні загроза домінування Китаю у ви-
значенні загальнолюдських цінностей та прав людини, помножена 
на вихід США з Ради в справах прав людини, уже гостро дискуту-
ється на західних майданчиках.

Отже, якщо спочатку західне бачення універсальної історії із 
собою на чолі було піддане сумніву в межах партикуляристських 
візій історичного процесу, то сьогодні різні партикулярні про-
екти починають претендувати на лідерство в глобальному світі та 
на альтернативну (інклюзивну або ще якусь іншу) глобалізацію. 
Відтак у них визріває альтернативне бачення історії не в сенсі 
партикулярного значення Заходу як суб’єкту історії, а в сенсі про-
голошення завершення доби Заходу та наближення доби, коли 
суб’єктом історії та очільником глобалізації стане інший регіон.

Філософські наративи у фокусі «історії понять»: пошук 
комплементарної методології

Олена Ходус, к. соц. наук
Дніпровський національний університет імені
Олеся Гончара (Дніпро)

Філософський дискурс, щоби здобути зацікавленість, «оче-
видним чином зобов’язаний відгукнутися на виклики сучасної 

соціокультурної практики шляхом створення актуальної системи 
інтерпретаційних ключів». [Ходус 2018, с. 403] На нашу думку, не-
обхідність такої трансгресивної логіки, яка за визначенням змінює 
усталені принципи епістемологічної роботи, «припускає вихід за 
межі наявного концептуального апарату, ключові елементи якого, 
до речі, були сформовані колись раніше, за інших соціальних умов 
і для інших цілей» [Ходус 2018, c. 20]. Утім, правильним є й те, що 
актуальна філософська рефлексія в жодному разі не заперечує 
звернення до вже наявного теоретичного багажу, який цілком мо-
же бути джерелом і підґрунтям новітніх дослідницьких підходів. 
Зважаючи на цей факт, слушною виглядає методологічна позиція, 
запропонована Зигмунтом Бауманом, згідно з якою «<…> головне 
сьогодні – не стільки відмова від деяких центральних для сучасної 
соціальної теорії категорій (це найлегше), скільки звільнення від 
навичок мислення, пов’язаних із використанням цих категорій» 
[Бауман 1994, с. 77].

З огляду на вищезазначене, «історія понять» – це 
широ кий методологічний напрям, який виник у межах 
«лінгвістичного повороту» в соціально-гуманітарних науках 
другої половини XX століття (Е. Бенвеніст, А. Бікбов, Р. Козеллек, 
Н. Копосов, Д. Лакофф, М. Джонсон) і має саме такий «звільню-
вальний» евристичний ефект. Загалом ця дослідницька програма 
базується на твердженні, що основні поняття мови, які одержують 
концептуальне ограновування і змістовне наповнення у філософ-
ському дискурсі, можна розглядати одночасно і як вираження 
культурного досвіду в його історичній динаміці, і як чинники, що 
вибудовують цей досвід у певному напрямі [Персональность 2007, 
с. 10]. За такої епістемологічної перспективи філософський дис-
курс (його епістемологічні колізії, «термінологічний транзит», 
теоретичні (ре)інтерпретації, спектр провідних тематичних 
сюжетів) виявляє очевидну залежність від репрезентативної 
епістеми (у термінології Мішеля Фуко), яка зумовлює відповід-
не дискурсивне оформлення явищ соціального світу й феноменів 
людського життя. Отже, є прямий взаємозв’язок між семантични-
ми структурами (буденною мовою й мовою науки) й актуальним 
соціокультурним контекстом як універсумом змістовно-смисло-
вих кодів. У цьому аспекті можна погодитися з думкою О. Бікбова, 
який зауважує, що «дослідження понять є, по суті, розкодуванням 
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генезису реальності» [Бикбов 2014, с. 10].
Отже, керуючись методологічною настановою «історії 

понять», відповідно до якої важливо зрозуміти «не чим є 
поняття, а як його можна досліджувати» [Бикбов 2014, с. 13], по-
трібно, передусім, а) зосередитися на (ре)конструкції контексту 
(герменевтичного цілого) філософського «говоріння» про про-
блеми соціального та індивідуального буття; б) деконструювати 
загальний теоретичний ґрунт, на якому базуються легітимні схеми 
саме такої філософської інтерпретації. Як зазначає сам О. Бікбов, 
такий метод за своїм евристичним ефектом «повинен розкривати 
мимовільне відношення між двома типами соціальних структур: 
поняттєвими й тими, що не можуть відтворюватися поза мовою, 
але до мови не зводяться, – тобто смисловим і силовим вимірами 
соціальної практики» [Бикбов 2014, с. 11]. Тільки так, напевно, і 
можна, з одного боку, простежити «зрушення значень», у яких 
філософські поняття «схоплюють» ті або інші аспекти буття, а з 
іншого – осмислити зміни тих буттєвих структур, які номінують-
ся цими поняттями.

Ризикнемо припустити, що саме такий шлях критичної рефлек-
сії робить філософську теорію адекватною тій дійсності, яку вона 
описує. Водночас правильним є те, що «минуле, хоча й не повто-
рюється повною мірою в сьогоденні, але сьогодення розігрується 
та породжує методологічні, концептуальні інновації та (ре)інтер-
претації» [Ходус 2018, с. 403], які виявляються неможливими без 
постійного звернення до канонічних історико-філософських 
сюжетів. Інша річ, що таке «звернення» потребує радикального 
перегляду класичних гносеологічних принципів та методів піз-
нання й затвердження нових, серед яких цілком евристичним 
виглядає метод проблематизації (ідея М. Фуко). Вважаємо, що 
проблематизація дає змогу дослідити в уже усталених епістемо-
логічних порядках і теоретичних моделях, з одного боку, історію 
тематизації та наукової артикуляції певної ідеї, а з другого, «іс-
торію понять, що могли на неї спиратися» [Фуко 1994, с. 379]. 
Коротко кажучи, проблематизація у викладі М. Фуко передбачає 
критичний аналіз «історичних умов», відповідно до яких консти-
туюються різні «форми знання», а також «способи говорити» 
про актуальні проблеми соціального [Фуко 1994, с. 380]. У кон-
тексті розв’язання проблеми історіописання філософії сказане 

означає, що «філософське «говоріння» про соціальну реальність 
повинно відбуватися з урахуванням усіх релевантних теоретич-
них ресурсів (понять і концептів) – як тих, що склалися раніше, 
так і сучасних». Такий підхід дає змогу розширити горизонти фі-
лософської концептуалізації соціальної реальності, визначити ті її 
«сингулярні форми» (в термінології М. Фуко), що досі не розгля-
дались» [Ходус 2018, с. 57].
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Методологічна основа «ґендерної» жіночої історії: концепт 
«жіночий час»

Валентина Якубіна, к.ф.н.
Київський національний університет імені
Тараса Шевченка (Київ)

Хоч слова «історія» і «філософія» жіночого роду, проте, зовсім 
не таємниця, що майже весь зміст цих гуманітарних дисциплін – 
простір чоловічих оповідок, текстів та лінеарної темпоральності. 
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Жіноча історія стала можливою лише в постколоніальні часи 
(коли з’явилися нові «різні історії»). Хоча, і досі вона не є мейн-
стрімом, а тому точно потребує філософського осмислення задля 
швидшого та повноцінного включення в соціально-культурну 
дійсність України. Цікаво, що американська дослідниця Дж.В. 
Скотт пов’язує появу жіночої історії з переходом від фемініз-
му до ґендерних і жіночих студій (70-ті-80-ті роки ХХ століття). 
Щоправда, така інтерпретація у вигляді зміщення акценту з фе-
мінізму, на думку відомої представниці напряму феміністичної 
критики Е. Шовалтер, є деполітизацією жіночої історії, адже «ґен-
дер» виглядає доволі нейтральним поєднанням методологічних 
настанов, а не новою об’єднавчою культурно-феміністською стра-
тегією, якою є запропонована нею ж «ґінокритика». Проте, Дж.В. 
Скотт вважає, що фемінізм мав важливий вплив на формування 
напряму жіночої історії, адже, саме ґендерний підхід дає змогу 
розглянути історію, наче вже на «наступному етапі», у контексті 
якого йдеться про рівність через поняття «ґендер», котре здобу-
ває нейтралітет щодо статей.

Отже, саме «ґендерна» жіноча історія демонструє те, у який 
спосіб проявляються людські взаємодії та конфлікти в різноманіт-
них історичних ситуаціях, а саме категорія аналізу «ґендер» дає 
змогу системно та функціонально підійти до історичної подієвості 
у її динаміці. Цю думку ґендерної експертки Дж.В. Скотт поділяє 
й сучасна політична дослідниця феміністського спрямування В. 
Брайсон, яка не вважає ґендерний підхід аполітичним, адже він 
сприяє дослідженню інститутів соціального й політичного приму-
су, котрі є регуляторами нерівного розподілу різноманітних благ у 
соціумі, класі, етнічній чи статевій групі; влади; престижу.

Концепт «жіночого часу» резонує з лінеарною темпоральною 
культурою. Існує багато спроб реактуалізувати «новий» час через 
паралелі між циклічністю жіночої фізіології та природних проце-
сів. Така спроба інтерпретації апелює до способу міфологічного 
бачення, де циклічність проголошується невід’ємною функцією 
буття. Робота, яка передбачає догляд і турботу, та домашня робота 
«зациклені» на теперішній і контекстуальній специфіці завдань. 
Лінеарний час, навпаки, символізує трансценденцію, котра три-
віалізує особливості кінцевих моментів. Він вимагає виразного 
відчуження від дійсності, що тягне за собою дематеріалізацію, 

абстракцію й розпростореність. Для окремих дослідниць це «від-
чуження» проявляє себе в принципах «держави соціального 
інвестування», яка може виявитися менш зацікавленою в сьогод-
нішньому благополуччі й щасті дітей, аніж в інструментальній 
меті – появі ідеального громадянина в майбутньому. На проти-
вагу лінеарному, циклічний час, вочевидь, розглядається, як час 
репродукції й турботи в приватній сфері й характеризується 
повторюваністю «тут і тепер», оскільки, хоча колесо часу оберта-
ється, однак кардинальних змін не відбувається.

Таким чином, «ґендерна» жіноча історія методологічно вклю-
чає також і проблематику соціально-історичного й культурного 
конструювання статей у різні історичні періоди, в умовах різних 
державних політичних курсів і впливів відмінних законодавств. 
Тобто, йдеться про новий ґендерний аналіз історичної дійсності 
поза звичною історією.
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