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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми дослідження. Перше  десятиліття ХХІ століття, як і 

останні десятиліття століття ХХ, пройшло під знаком соціально-

культурних революцій і буму нових концепцій соціально-історичного 

розвитку, прогнозів і моделей суспільства, що формується. Зміни 

перетерплюють дійсно всі, без винятку, сфери соціального й навіть 

біологічного буття людини, зачіпаючи, зокрема, таку животрепетну для 

західної філософії двадцятого століття тему як «суб'єкт». Ця тема, 

практично з моменту становлення модерного розуміння «суб'єкта» і до 

його постмодерністської реконструкції, залишається однією із самих 

неоднозначних і, мабуть,  трохи «скандальних» тем філософії й соціально-

гуманітарних наук. І сьогодні, після кількаразових заяв про «кризу 

європейського суб'єкта» [20, 25] ситуації, які досягли свого апогею в 

ситуації «смерті суб'єкта» у другій половині XX століття, ми знову  

переживаємо справжній «бум» інтересу до цієї теми, а представники 

цілого ряду наук визнають, що, мабуть «із суб'єктом поступили 

нерозважливо і поспішно» [65], задаючись  питанням: «хто прийде після 

суб'єкта» [13]. Немаловажним фактором цього є «понятійна криза» 

сучасного соціально-гуманітарного знання, категоріальний апарат якого 

зароджується в епоху Просвітництва й відтоді не перетерплює істотних 

змін [77]. Термін «суб'єкт» входить у французьку, а потім і в інші 

європейські мови в XVII столітті в рамках досить специфічного 

картезіанського розуміння; згодом же кожна історична епоха наповнює 

його власними змістами. Більше того, сьогодні в «прокрустово ложе» цієї, 

по суті, усе тієї ж картезіанської  категорії ми намагаємося втиснути не 

відповідні їй уявлення про людину, наприклад, епохи Античності або 

Середньовіччя. Недосконалість категоріального апарата не може не 
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відбиватися на адекватності досліджень у даній області, тому першорядне 

значення в справі «пошуку нового суб'єкта» має уточнення 

категоріального апарата даної дисциплінарної області й інструментів її 

аналізу. При цьому, хоча кількість робіт, присвячених темі «суб'єкта», 

величезна, описана термінологічна проблема знаходить висвітлення лише 

в деяких з них.  

Друга точка інтересу представників усіх галузей знання - 

трансформації людини та суспільства, які відбуваються під впливом 

сучасних засобів масової інформації і комунікації. До кінця першого 

десятиліття ХХI століття стає загальноприйнятим теза про те, що сучасне 

суспільство вступає в принципово нову історичну епоху. Важливим 

фактором такої зміни соціокультурної парадигми представники різних 

галузей знання практично одноголосно називають бурхливий розвиток 

інформаційних технологій і засобів комунікації, у зв'язку із чим 

суспільство, що формується, одержує назви постіндустріального (Д. Белл), 

інформаційного (Ю. Хаяши, Д. Белл), мобільного (Я. Засурский), 

мережевого (М. Кастельс), суспільства знань (П. Друкер), суспільства 

вікіномики (Д. Тепскотт, Є. Уильямс) і нетократії (А. Бард, Д. Зодерквист) 

і інші подібні. Істотну, якщо не провідну, роль у цих трансформаціях 

відіграє розвиток комп'ютерних мереж, усе зростаючий ступінь 

віртуалізації соціальних процесів і становлення кіберпростору як 

особливого виду реальності, яка існує нарівні з реальністю фізичної. 

Сьогодні для багатьох дослідників стає очевидним, що інформаційні 

технології, які споконвічно розглядалися лише як технологічний феномен, 

швидко переростають відведену їм роль, перетворюючись у феномен 

загальнокультурний, і, більше того, надкультурний, і стають тою 

надсистемою, яка детермінує й змінює всі, без винятку, елементи  системи 

сучасного суспільства. Як наслідок, розширюється простір наукових 

дискусій, присвячених інформаційним технологіям: ще недавно обмежені 
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сферою технічних наук, вони швидко стають предметом інтересу наук 

соціогуманітарних. Описана ситуація – наявність теоретико-

методологічних неоднозначностей використання категорій «суб'єкт», 

«суб'єктивність» та «суб'єктність» у сучасному соціально-гуманітарному 

знанні, ситуація «кризи європейського суб’єкту» та передбачувана зміна 

суб'єктної парадигми, що почалася на початку ХХІ сторіччя, обумовлює 

актуальність обраної теми дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження виконане в межах державної теми кафедри філософії 

Донецького національного технічного університету «Розвиток 

віртуального простору мережі Internet як чинник трансформації 

релігійного життя сучасної людини» (реєстраційний номер Н-10-12) та 

розкриває один з наслідків розвитку інформаційних технологій – 

трансформацію суб’єктності як антропологічної характеристики людини та 

онтологічної характеристики культури.   

Об'єктом роботи є антропологічний та онтологічний зміст категорії 

суб’єктності як універсалії культури. Предметом – релігійна природа 

онтологічного змісту категорії суб’єктності та його історичні зміни, в тому 

числі під впливом інформаційно-комунікаційних технологій. 

Мета роботи полягає в розробці адекватного визначення й методології 

аналізу суб'єктності, а також застосування цієї методології для аналізу 

уявлень про суб’єкта в західноєвропейській філософії та їх зв’язок з 

релігійними парадигмами західноєвропейської культури з акцентом на 

становлення нової парадигми суб'єктності на початку ХХI сторіччя. 

Для досягнення поставленої цілі необхідно розв'язати наступні 

завдання: 

- обґрунтувати доцільність переносу акцентів при дослідженні 

проблеми «суб’єкту» з категорій «суб'єкт» та «суб'єктивність» на більш 

широку категорію «суб'єктність»; 
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- встановити взаємозв'язок між суб’єктінстю як онтологічною 

категорією та релігійними парадигмами західноєвропейської культури та 

довести, що аналіз суб’єктності на фундаментальному рівні неминуче 

постає як аналіз релігійних форм;  

- об'єднати гносеологічний, антропологічний і соціологічний 

напрямок рефлексії про суб'єкта, запропонувавши онтологічну 

інтерпретацію суб'єктності й показати, що суб'єктність, яка розуміється в 

онтологічному ключі, є культурною універсалією і може служити 

інструментом аналізу типологічних відмінностей і історичної динаміки 

соціальних систем; 

- використати розроблену методологію для аналізу уявлень про 

суб’єктність та її релігійні засади в західноєвропейській філософії; 

- проаналізувати вплив розвитку інформаційних і комунікаційних 

технологій на трансформації суб'єктності й обґрунтувати гіпотезу про 

початок формування в першім десятилітті ХХІ століття нового типу 

суб'єктності. 

Стан наукового опрацювання проблеми. Дисциплінарна область 

дослідження знаходиться на перетині, перш за все, філософського те 

релігієзнавчого дискурсів. У самому загальному виді можна виділити 

наступні дисциплінарні границі та вузлові точки дослідження теми 

«суб'єкта». Перший блок розробок присвячений темі «суб'єкта» - однієї з 

актуальних тем сучасної західної філософії. В останні десятиліття ХХ 

століття з'являються десятки академічних робіт, які тією чи іншою мірою  

розкривають історіографію тем «суб'єкта». Насамперед, це – французькі 

дослідники, починаючи з М. Фуко (робота «Герменевтика суб'єкта», 

створена на підставі курсу лекцій, прочитаного їм у Коледжі де Франс в 

1981—1982 навчальному році) [161]. У ряді фундаментальних досліджень 

у цій області також «Ера  індивіда» А. Рено [134]; тритомна «Археологія 

суб'єкта» Алена де Либера [22], перший том якої був виданий в 2007 році; 
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Chauvier S. Dire «Je«. Essai sur la subjectivité (Париж, 2001) [11], Carraud, 

Vincent. L'invention du moi. Paris, 2010. [11]. Слід зазначити також 

історіографічні огляди англомовних авторів: К. Atkins («Self and 

subjectivity») [5] – велике дослідження, яке прослідковує історію концепції 

суб'єкта від Декарта до постструктуралистской і феміністської філософії; 

D.E.  Hall («Subjectivity») [16], А. Athanasiadou, С. Canakis, В. Cornillie 

(«Subjectification: Various Paths to Subjectivity») [4]  та ін. Також слід 

зазначити роботи й навчальні курси російських авторів: курс «Парадигми 

суб'єктності» Е.В.  Косиловой на філософському факультеті МГУ 

ім. Ломоносова [99], курс «Суб'єктивність як філософська проблема» 

І.В.  Дуденковой у Російському університеті дружби народів [66], курс 

«Суб'єкт моральний, суб'єкт політичний: проблема суб'єктивності в 

сучасній практичній філософії» А.В.  Енговатовой у Державному 

університеті «Вища школа економіки» (Росія) [175]. 

 Крім комплексних історіографічних оглядів існує цілий ряд робіт, що 

розглядають концепцію суб'єкта того або іншого конкретного автора або 

епохи: А. Cascardi (дослідження суб'єкта епохи модерну) [12], М. Borch-

Jacobsen (суб'єкт у концепції З. Фрейда) [7], О. Boulnois (суб'єкт у 

концепції А. Мальбранша) [8], В. Fink (суб'єкт Ж. Лакана) [15] і безліч 

інших. 

Хоча кількість робіт, присвячених темі «суб'єкта», величезна, описані 

вище термінологічні проблеми знаходять висвітлення лише в деяких 

роботах, серед яких слід зазначити роботи М. Хайдеггера (який уперше 

обґрунтовує необхідність розмежування термінів «суб'єктивність» і 

«суб'єктність» [17], Є. Балібара [87], Н. Пауер [23], А.Н.  Леонтьева [105], 

В.Е. Кемерова, С.Д. Дерябо [61], Ю.І. Прохоренко [132] і ін. 

Психологічна інтерпретація суб'єктності найбільш широко 

представлена в роботах російсько- та україномовних авторів, що пов'язане 

з тим, що сам термін «суб'єктність» з'являється саме у радянської 
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психології  в А.Н. Леонтьева [105] і набуває популярності саме на 

пострадянському просторі. Тому в основу визначення і структури 

суб'єктності як системної антропологічної характеристики людини були 

покладені підходи сучасних російських і українських психологів: 

А.А. Тимошенко [149], В.А. Петровського [126, 127], Е.Ю. Коржової [98], 

Л. Рубінштейна [136], І.В. Дуденкової [66, 67], Е.Н. Волкової [41], 

С.Я. Дерябо [61], Н.В. Богданович [35], О.А. Коваль [96], А.Н. Ільїної [82], 

С.С. Кашлева та С.Н. Глазачева [90], І.А. Серьогіної [142], 

К.А. Абульханової [26] та ін.  

Онтологічний підхід до інтерпретації суб'єктності значно менше 

розповсюджений, чим її гносеологічне, антропологічне або соціологічне 

розуміння, однак стабільно є присутнім у філософії, починаючи, як 

мінімум, з концепцій представників німецької класичної філософії. 

Особливо яскраво ці тенденції проявляються у філософії життя й 

розвиваються в екзистенціальній філософії. Серед фундаментальних 

філософських робіт, що ознаменували «онтологічний поворот» в 

інтерпретації суб'єкта – роботи Е. Гуссерля, М. Хайдеггера, Ж. Деррида й 

Ж. Делеза, у російській та українській філософії - роботи П. Флоренського, 

М. Бахтіна, Е.В. Ільєнкова, М. Мамардашвілі, І.Д. Невважай, 

Ю.І. Прохоренко, В.О. Хазіна, М.Ф. Викова, Г.В. Лобастова, 

В.М. Сагатовського.  

В основу розуміння суб'єктності як культурної універсалії були 

покладені концепції категорій культури  А.Я. Гуревича [54] і 

В.С. Стьопіна [147]. На статус суб'єктності як детермінанти соціального 

процесу (що співзвучно з її розумінням як універсалії культури) указують 

Ю.І. Прохоренко [132], О.К. Кошмило [101].  

Ряд сучасних дослідників, зокрема, Ю.І. Прохоренко [132], 

Л.А. Гуцаленко [56]   підкреслюють фундаментальний характер категорії 

«суб'єкт» і її похідних і вказують на необхідність виділення пов'язаної з 
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нею проблематики в самостійну міждисциплінарну галузь досліджень – 

«суб'єктологію». Розробка комплексної дисципліни «психологія суб'єкта», 

центральною ідеєю якої є положення про інтегративний характер категорії 

«суб'єкт» як найбільш широкого поняття людини, ініційована Інститутом 

психології Російської академії наук (А.В. Брушлинський [36, 38], 

В.Е. Лепський [106, 106] і ін.).  

Для характеристики історичних типів західноєвропейської 

суб'єктності (античного, середньовічного, новочасового і постмодерного) 

було застосовано  широкий масив культурологічної й історичної 

літератури.  Найважливішими джерелами для аналізу парадигми 

суб'єктності античності і архаїки стали роботи О.Ф. Лосєва [110, 111, 112], 

М. Еліаде [173, 174]. Характеристика середньовічної парадигми заснована 

значною мірою на роботах А.Я. Гуревича [53, 54]. Аналіз культури Нового 

часу і перехід до її інтерпретації в некласичній філософії дає 

П.П. Гайденко [43, 45]. Серед найбільш значимих слід назвати роботи 

Ж. Делеза [59, 58], С. Жижека [72, 71], Ю. Кристевої [21], 

М. Фуко [159, 158, 161], В. Декомба [57] та ін.  

Другий блок розробок, пов'язаних з даним дослідженням, 

присвячений ролі комунікаційних технологій у трансформаціях 

суспільства. Це питання досить широко розглядається у філософських, 

соціологічних, психологічних роботах, існує величезна кількість 

досліджень самих різних сторін цього глобального феномена, але побудова 

вичерпних моделей суб’єктності в сучасному суспільстві – досі є 

актуальним завданням для дослідників. Автори наголошують на 

технологічних і програмних можливостях сучасних комунікаційних 

технологій, рідше приділяючи увагу їх філософським і соціальним 

аспектам. 

Філософські й соціологічні моделі сучасного суспільства представлені 

в роботах М. Маклюена [115], Е. Тоффлера [151], К. Поппера [130], 
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Ж. Ліотара, Д. Белла [29], П. Бергера й Т. Лукмана [31], Н. Лумана, 

А. Шюца, П. Друкера, А. Турена, А.В. Гулигі, В.А. Ємеліна, 

В.Л. Іноземцева [84], Д.В. Іванова [81].  

Осмислення становлення колективного суб'єкта в інформаційно-

комунікаційному просторі початку ХХІ століття багато в чому засноване 

на концепціях ноосфери й колективного розуму в роботах 

В.І. Вернадського [39], Т. де Шардена [165], Н.Н. Моісєєва [119]. У 

роботах цих дослідників також знаходять висвітлення дослідження 

процесів інтеграції віртуальної і фізичної реальностей.  

Дослідження мережі Інтернет як феномена соціальної реальності 

представлені в роботах У. Еко [172], Д. Тепскота [155], І. Ейдмана [171], 

Б. Уелмана, Р. Коллінза, А. Барда і Я. Зодерквіста [28].   

 Представляють інтерес також лінгво-культурологічні, 

літературознавчі й мистецтвознавчі дослідження кіберпростору 

Л. Тираспольського [150], Е. Гірського [51],  М. Епштейна [178, 177]; 

дослідження «мобільного суспільства» і впливу мобільних обладнань 

зв'язку на соціокультурну реальність у роботах Г. Рейнгольда [133], 

Я.Н. Засурського [79, 78]; дослідження трансформації засобів масової 

інформації і сучасної журналістики А. і Г. Асмолових [27]. 

Дослідження трансформації релігійності під впливом інформаційно-

комунікаційних технологій сьогодні належать переважно закордонним 

авторам: С. Deacy і Е.А. Arweck [14], Н. Campbell [9], М. Hojsgaard і 

М. Warburg [19] і безліччю інших; на території СНД дану проблематику 

розробляють П.Н. Костилев [100], Д.А. Пратина [131], А.П. Забіяко [76]. 

Активні дослідження даної проблеми ведуться співробітниками кафедри 

філософії Донецького національного технічного університету Д.Є. Музою, 

Р.О. Додоновим, О.М. Іщенко та ін. Дослідження теми також здійснюється 

в рамках державної теми кафедри «Розвиток віртуального простору мережі 

Інтернет я чинник трансформації релігійного життя сучасної людини» 
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О.В. Білокобильським, І.А. Козловським, К.А. Грбузенко, Т. Мошовським 

та ін.  

Питання психології і соціології мережних комунікацій у контексті 

релігійності розглядаються в роботах А. Войскунського [40], 

А. Жичкіної [75], Г.К. Сайкіної [139], Н.В. Романовського [135], 

Л.А. Тягунової [156],  Б. Гройс [52].  

Розробки, що безпосередньо стосуються теми суб'єкта у 

віртуалізованому суспільстві, практично відсутні, однак окремі 

характеристики, суб’єктності що трансформується, можна доглянути в 

більшій частині досліджень мережевого суспільства в цілому. У цьому ряді 

і концепція прос’юмерізму Е. Тоффлера [151], і ідея «пірінгового 

виробництва» у моделі «вікіномики» Д. Тепскотта і Е. Уільямса [155], і 

поняття «краудсорсингу», введене Дж. Хауі й М. Робінсоном і 

популяризоване Е. фон Хіппелем [18], і концепція «креативного 

суспільства», що розвивається Дж. Хоукінсом, Р. Флоридою, Ч. Лендрі, і 

ін.; і прогноз настання «економіки творчості» у роботах 

І. Ейдмана [171, 170, 169]. 

Вибір методологічних засад роботи обумовлено специфікою 

дослідження та природою його об’єкту та предмету та охоплює ряд 

принципів і підходів: принцип діалектичного розвитку соціальних систем, 

принцип історизму, структурно-функціональний та 

антропосоціокультурний підходи до людини, культури й суспільства, 

структурно-морфологічний підхід та принцип ізоморфізму (структурної 

подоби) соціального й індивідуального; а також методи: історичний, метод 

компаративного аналізу, методи класифікації й періодизації. 

Змістовні концепти, пов’язані з темою суб’єкту, досить багатомірні, 

тому комплексний аналіз категорії «суб’єктність» здійснено на принципах 

міжлисциплінарного підходу, охоплюючи площини філософського, 

релігієзнавчого, соціологічного, психологічного, технічного, 
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природнонаукового, літературознавчого, мистецтвознавчого, історичного 

знання. Це дозволило не лише осмислити змістовну динаміку категорії 

суб’єктність у філософських та соціально-гуманітарних концепціях різних 

історичних епох, але й простежити її взаємозв’язок з різними боками 

суспільного життя. 

Метод лінгвістичного аналізу текстів було застосовано для виявлення 

синтаксичної динамики терміна «суб’єкт» та його похідних – 

«суб’єктивність» та «суб’єктність».  

Компаративістська методологія дала можливість, по-перше, 

простежити динаміку розуміння «суб’єкту» у філософських та соціально-

гуманітарних концепціях різних історичних епох, а, по-друге, якісні 

відмінності самої суб’єктності різних історичних епох. За допомогою 

методів класифікації та періодизації було виявлено основні історичні типи 

(парадигми) суб’єктності, а принцип історизму обумовив розуміння 

динаміки суб’єктності як загального історичного процесу, етапи якого 

тісно пов’язані.   

Антропосоціокультурний підхід дозволив об’єднати антропологічний, 

соціологічний та психологічний напрямки аналізу суб’єктності для 

формулювання багатостороннього її визначення, а онтологічний підхід 

дозволив перенести дослідження на гранично загальний рівень та, в 

остаточному підсумку, звести його до одного з фундаментальних 

філософських питань – питання про буття.  

Структурно-функціональний та системний підходи дозволили 

розглянути суб’єктність як багатокомпонентний феномен  та виявити її 

структуру та системну цілісність.   

Структурно-морфологічний підхід та принцип ізоморфізму 

(структурної подоби) соціального й індивідуального дозволили виявити 

взаємозв’язок та однакову структуру суб’єктності як антропологічної 

характеристики людини та соціологічної характеристики культури в 
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цілому. 

Крім того, у роботі зроблена спроба розробки власної методології 

аналізу історичних типів суб'єктності як культурної універсалії, за 

допомогою якої у другому розділі й здійснено аналіз історичних типів 

західноєвропейської суб’єктності.    

Наукова новизна одержаних результатів визначається метою 

дослідження, сукупністю поставлених завдань та обраними теоретико-

методологічними засадами та може бути сформульована у вигляді ряду 

теоретичних положень, які виносяться на захист. 

Вперше: 

- запропоновано розуміння категорії суб’єктності  з точки зору її 

онтологічного змісту, який формується в межах різних релігійних систем. 

«Суб’єктність» представлена як базова інтегральна соціально-філософська 

категорія та універсалія культури, яку слід розглядати як одну з 

фундаментальних характеристик кожної соціальної системи. 

Удосконалено: 

- категоріальний апарат «дискурсу про суб’єкт» та обґрунтовано 

необхідність розмежування категорій «суб’єктивність» та «суб’єктність»; 

- визначення суб’єктності як системної антропологічної та 

онтологічної категорії та її структуру; 

- історико-філософське розуміння західноєвропейської суб’єктності як 

послідовності парадигм суб’єктності; 

- розуміння впливу інформаційних та комунікаційних технологій на 

суб’єктність як найбільш фундаментальну характеристику людини та 

суспільства. 

Теоретичне значення одержаних результатів дослідження зумовлено її 

науковою новизною. Матеріали та висновки роботи сприятимуть 

розумінню історичної динаміки людини та суспільства та більш глибокому 

розумінню сучасних соціальних процесів, пов’язаних з розвитком 



16 

 

інформаційних і комунікаційних технологій, та прогнозуванню 

подальшого розвитку західноєвропейського суспільства. Розроблена 

структура та методологія аналізу суб’єктності можуть бути застосовані як 

універсальна методологія та базис періодизації історичного процесу в 

цілому. Практичне значення полягає в тому, що методологію, висновки та 

матеріали роботи може бути застосовано у лекційних курсах з соціальної 

філософії, філософії історії, соціології, філософської антропології 

відповідно до вузівських програм, а також у вигляді окремого спецкурсу.  

Основні положення і висновки дослідження викладені в статті «Від 

«суб'єкта» і «суб'єктивності» до «суб'єктності»: термінологічні пошуки», а 

також представлені на восьми національних і міжнародних наукових 

конференціях у Донецьку, Києві, Одесі, Харкові і опубліковані у вісьми 

збірках тез. Крім того результати роботи були частково представлені на 

Всеукраїнській студентській олімпіаді по філософії й релігієзнавству 

(2011).  

Для розкриття теми роботи та вирішення поставлених завдань була 

визначена її структура. Робота складається з вступу, чотирьох розділів, 

висновку, а також списку використаної літератури і джерел, що включає 

183 найменування, серед яких 24 іноземною мовою. Зміст роботи (за 

винятком списку використаних джерел та літератури) викладено на 98 

сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

КАТЕГОРІЇ «СУБ'ЄКТ», «СУБ'ЄКТИВНІСТЬ» ТА «СУБ'ЄКТНІСТЬ» ЯК 

ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФСЬКОЇ РЕФЛЕКСІЇ 

 

 

 На думку С. Дерябо, «з вивченням суб'єкта в західній науці 

зложилася досить суперечлива ситуація» [61]. З одного боку, важко 

назвати іншу проблему, яка б залучала більшу увагу філософів. Але з 

іншого, небагато знайдеться філософських категорій настільки 

багатозначних, настільки багатих синонімічними термінами, які часто 

вживаються або як взаємозамінні, або відповідно до особистих переваг 

авторів. При цьому, хоча кількість робіт, присвячених темі «суб'єкта», 

величезна, термінологічні проблеми знаходять висвітлення лише в деяких 

роботах, серед яких слід зазначити роботи М. Хайдеггера, Є. Балібара, 

Н. Пауер, А.Н. Леонтьєва, В.Е. Кемерова, С.Д. Дерябо, Ю.І. Прохоренко й 

ін. Вищесказане можна віднести не тільки до категорії «суб'єкт«. Це явище 

можна визначити як «понятійна криза» сучасної соціально-гуманітарної 

галузі знань, значна частина категоріального апарата якої виходить із 

парадигм, що зародилися в епоху Просвітництва, і відтоді майже не 

перетерпіли істотних змін [77]. 

 

1.1. Від «суб'єкта» і «суб'єктивності» до «суб'єктності». 

Перша термінологічна проблема пов'язана з перевагою гносеологічно 

розуміння терміна «суб'єктивність». Цей термін, що сформувався 

приблизно в той же час, коли у французьку, а потім і в інші європейські 

мови, імовірно, через роботи Декарта входить поняття «суб'єкт», і будучи 

органічною частиною цієї парадигми, виражав, головним чином, зміст 

внутрішньої ідеальної реальності людини як протиставлення реальності 

зовнішній, тобто «об'єктивній». Л.А. Мікешина стверджує, що «теорія 
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пізнання у своїх споконвічних передумовах і принципах будувалася 

повною мірою по образу і подобі природничо-наукової теорії, при цьому 

зовсім не враховувалися особливість людської складової пізнання» [118]. 

На думку Р.К. Стерледєва, навіть у першій половині ХХ століття в теорії 

пізнання продовжує превалювати інтерес до гносеологічного виміру, 

«людське» же залишається в тіні [148]. 

Паралельно із цим сугубо гносеологічна інтерпретація суб'єкта вже з 

кінця ХІХ століття зазнає критики з боку представників ряду філософських 

напрямків, таких як філософія життя, екзистенціалізм, персоналізм, 

прагматизм, уже з кінця ХІХ століття критикують декартове розуміння 

суб'єкта. На їхню думку, воно є цілком гносеологічним, тобто підходить  

для інтерпретації «суб'єкта» з позиції одного лише мислення, не 

враховуючи інших якостей людини. Але суб'єкт - це не тільки суб'єкт 

пізнаючий, це ще й суб'єкт діючий, тому необхідно акцентувати увагу не 

на пізнавальних, а «життєвих», екзистенціальних аспектах людського 

буття.  

Тоді ж проблема суб'єкта входить у сферу інтересу, що формуються в 

руслі позитивістського світогляду прикладних наук про людину і 

суспільство (у першу чергу, соціології, психології, педагогіки), які 

зосереджують увагу на діяльностних аспектах суб'єкта. А приблизно із 

другої чверті XX століття, на думку В.Е. Кемерова, питання про 

суб'єктивність вступає в «резонанс» із проблемою пошуку власне 

людських ресурсів розвитку суспільства. Продуктивність економіки, 

перспективність техніки, відновлення науки і культури виявляють  

залежності від енергії і якості діяльності індивідуальних суб'єктів. Тому 

проблема суб'єктивності поступово перетворюється в проблему 

суб'єктності індивідів як сили і форми розвитку соціальності [91]. Акцент 

на суб'єктність, а не суб'єктивність робиться і у роботах теоретиків 

постіндустріального суспільства, які хоч і використовують усе той же 
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термін «суб'єктивність», але, трактують її в якості головного ресурсу 

постіндустріальної економіки (А. Горц, Т. Сакайя, Д. Белл, М. Кастельс, 

Т. Стюарт, О. Тоффлер і ін).   

Це, звичайно, не знімає гносеологічної інтерпретації суб'єкта, і в 

результаті вже починаючи з появи перших «не гносеологічних» концепцій 

суб'єкта поле значень терміна «суб'єктивність» роздвоюється, 

використовуючись різними авторами то в одному, то в іншому значенні і 

як і раніше несучи в собі первісне вираження адекватності/неадекватності 

сприйняття реальності. 

Отже, у ряді підходів сучасної філософії й соціально-гуманітарних 

наук перед нами з'являється новий суб'єкт:, що вже не стільки суб’єкт 

пізнаючий, скільки суб’єкт діючий, суб'єкт активності й самодетермінації. 

Не дивно тому, що саме в цих дисциплінарних областях, а точніше, у 

психології, виникає потреба введення додаткового терміна для позначення 

його якостей. Адже розширенню значеннєвого поля будь-якої проблеми 

можуть перешкоджати не тільки філософські традиції, які вже утворилися, 

але й особливості пов'язаного з нею категоріального апарата. Як пише 

А. Д'яков, «Суб'єкт […] конституюється в той момент, коли ми піддаємо 

його дослідженню. Суб'єкт — так кличуть суб'єкта і, відгукуючись на це 

ім'я, він стає таким. У той же час відбувається і наше становлення,  – 

становлення тих, хто його так назвав. Важливий наслідок із цього: суб'єкт 

завжди такий, яким іменем ми його окликаємо» [68].  

Але ж ми «окликаємо» його іменами, які сформувалися приблизно в 

той же час, коли у французьку, а потім і в інші європейські мови, через 

роботи Декарта входить поняття «суб'єкт». Хоча, безсумнівно, 

декартівський «поворот» був підготовлений довгим рядом подій і 

поступових трансформацій європейської свідомості, не буде 

перебільшенням твердження, що саме із цього моменту можна говорити 

про «офіційний» початок становлення світоглядної парадигми Нового 
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часу. І термін «суб'єктивність», що сформувався в цей період, будучи 

органічною частиною цієї парадигми, виражав, головним чином, зміст його 

внутрішньої ідеальної реальності як протиставлення реальності 

зовнішньої, тобто «об'єктивної»; «особливий внутрішній модус людського 

буття, такий спосіб індивідуального існування, при якім людина входить в 

об'єктивний світ, не втрачаючи суб'єктивного відношення до буття, не 

стаючи річчю серед інших речей» [166].  

Таким чином, говорячи про «суб'єктивність», ми, фактично, як і 

раніше продовжуємо залишатися в рамках картезіанської парадигми – 

незважаючи на багатовікові дискусії із приводу необхідності її подолання.  

Інша сторона проблеми полягає в тому, що в рамках парадигми 

Нового часу людина, яка стала тепер «суб'єктом», підноситься на небачену 

раніше висоту і, фактично, оголошується єдиним центром і базисом буття. 

Однак, парадоксальним образом таке встановлення суб'єкта на вершину 

буття привело до зовсім протилежного результату: у погоні за 

абсолютним, «об'єктивним» знанням, однією з найважливіших задач стало 

нівелювання власно людських якостей самого суб'єкта, як таких, що  

спотворюють сприйняття «об'єктивного» світу. Тому поняття 

«суб'єктивний» здобуває в цей період негативний відтінок як недолік 

свідомості, який повинен бути переборений. Необхідно визнати, що таке 

розуміння продовжує заявляти про себе й сьогодні.  

Подібне розведення суб'єктності й суб'єктивності можна угледіти в 

роботах М. Хайдеггера, де неологізми Subjektheit і Subjektität, на думку 

М. Богатова, указують на екзістенцію суб'єкта, на відміну від слова 

«суб'єктивність» (Subjektivität), яке говорить про те, що суб'єкт може 

почувати, сприймати, розуміти [6]. Хайдеггер вводить поняття Subjektität в 

есе «Гегелівське поняття досвіду», і в англійському перекладі 1970 року 

воно фігурує як «subjectity» [17]. Також можна зустріти такі варіанти 

англійського перекладу як «subjecthood», «subjectness» [23].  Є. Балібар 
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послідовно обґрунтовує в ряді робіт положення про те, що французький 

термін «sujet» споконвічно є некоректним запозиченням з латині, у 

результаті чого ми сьогодні і позначаємо одним словом «суб'єкт» як 

нейтральне безособове «підлягаюче» - «subjectum», так і політичний і 

юридичний термін «subjectus» [87]. У більш ранніх роботах він пропонує 

ввести третій термін  – «subjectité», «кальку» з «Subjektheit» або 

«Subjektität» Хайдеггера. 

 Проте, не можна сказати, що в європейських мовах ці зауваження 

знаходять популярність. Очевидно, у зв'язку з тим, що в 

західноєвропейському просторі трансформація уявлення про суб'єкт і 

суб'єктність відбувалася поступово протягом усього ХХ сторіччя, терміни 

«subjectivity» (англ.), «subjectivité» (фр.), «Subjektivität» (ньому.) просто 

поступово вбирають у себе нові змісти, а однокореневі їм поняття 

«subjectness» (англ.), «subjectité» (фр.), як і хайдегеровське «Subjektität» не 

знайшли широкого вживання. А, наприклад, українські перекладачі 

«Словника неперекладеностей» Б. Кассен, співвідносять французькі і 

українські варіанти значення терміна «sujet» у такий спосіб: 

а) суб’єктність/підметовість (subjectité), б) суб’єктивність (subjectivité), 

підлеглість (sujétion)» [86], тобто терміни «суб’єктність» і «subjectité» 

представлені як синоніми терміна «підметовість», що виражає « під-

лежання». 

 На відміну від західної науки, у русско- і україномовнім науковім 

співтоваристві аналогічне рішення, запропоноване наприкінці ХХ століття 

в області психології, швидко «приживається» і проникає в інші галузі 

знання, у тому числі, у філософію. Очевидно, у зв'язку з перевагою 

гносеологічної і об'єктивно-матеріалістичної інтерпретації поняття 

«суб'єктивність», яка склалася історично, тут починає формуватися 

тенденція паралельного використання неологізму «суб'єктність».  

Першим цей термін вживає А.Н. Леонтьєв в 1977 році [105]. Причому 
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він акцентує увагу на причинах вибору саме такого терміна, окреслюючи 

семантичну пару «суб'єктивізм — суб'єктність». На думку С.Д. Дерябо, це, 

імовірно, перше застосування у російськомовній психологічній літературі 

терміна суб'єктність для характеристики чогось як «того, що належить 

суб'єктові» [61]. Він також відзначає, що Леонтьєв пише цей термін ще в 

лапках, що, імовірно, свідчить про незвичність, нетрадиційність такого 

слововживання наприкінці 70-х років ХХ століття  [61]. 

Проблема полягає в тому, що тут відкривається ще одна понятійна 

неоднозначність, пов'язана з досить невизначеним розмежуванням «сфер 

впливу» категорій «суб'єктивність» і «суб'єктність». Найчастіше вони 

належним чином не розмежовуються, вживаються як взаємозамінні або 

вибір однієї з них здійснюється відповідно до особистих переваг автора, 

які часто явно не формулюються. На думку М. Хазіна, «більшість авторів 

не артикулюють свого розуміння відмінностей між ними, а їх 

розмежування здійснюється сугубо інтуїтивно» [162]. Ю.І. Прохоренко 

також відзначає наявність «невідмінності суб'єктності і суб'єктивності як 

характеристик суб'єкта», а сам феномен суб'єктності вважає концептуально 

не оформленим, таким, що  виявляє себе лише в конотаціях усієї 

проблематики соціального суб'єкта» [132]. А С.Д. Дерябо відзначає, що в 

переважній більшості психологічних і особливо філософських робот вибір 

одного із цих понять, «очевидно, визначається стилістичними 

міркуваннями або редакторами» [61]. 

 Одним зі шляхів вирішення описаного термінологічного протиріччя 

може стати чітке розведення полів значень категорій «суб'єктивність» і 

«суб'єктність». На думку А.Е. Смирнова, слід розрізняти два 

фундаментальні методологічні виміри «суб'єкта»: гносеологічного суб'єкта 

( як основи класичної дослідницької стратегії, що припускає об'єктивацію 

соціального в якості своєї відправної точки) і  соціального суб'єкта (який 

зачіпається процедурами соціалізації і має ідентичність) [143].  На 
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необхідність подібного розведення також указують С.Д. Дерябо [61], 

Н.В. Богданович [35], А.Н. Ільїн [83].  

 При цьому С.Д. Дерябо вказує на те, що слово «суб'єктний» утворене 

від «суб'єкт» за допомогою суфікса - н-, який має лише граматичне 

значення суфікса прикметника. Іншими словами, він не привносить у 

слово додаткового семантичного значення: суб'єктний — значить лише 

«той, що належить, відноситься до суб'єкта». Тобто термін лише позначає 

системну якість суб'єкта, сам факт його наявності як такового, не 

висуваючи при цьому ніяких попередніх гіпотез про його сутність. У 

терміні ж «суб'єктивний» явно домінує сема адекватності (неадекватності) 

відбиття суб'єктом об'єктивного буття [61]. Представляється доцільним 

чітке розведення полів значень двох якостей суб'єкта, які характеризують 

дві його здатності – когнітивну і діяльнісну і «закріпивши» за ними, 

відповідно, поняття «суб'єктивності» і «суб'єктності«. 

Не менш важливим у термінологічному плані представляється 

постановка питання про антоніми розділених подібним чином категорій 

«суб'єктивність» і «суб'єктність». На підставі попереднього міркування 

можна зробити висновок, що протилежним терміну «суб'єктність» за 

значенням буде термін «безсуб'єктність», тоді як «суб'єктивність» утворює 

дихотомічну пару з «об'єктивністю» - адже суб'єктність як антропологічна, 

соціальна і, нарешті, онтологічна категорія має до пізнання, а, отже, і до 

об'єктивності лише непряме відношення. Актуалізація даного питання 

здобуває особливу значимість у зв'язку з тим, що в більшій частині 

сучасних словників і енциклопедій (як загальномовних, так і 

спеціалізованих) терміни «суб'єктність» і «суб'єктний» відсутні, а термін 

«безсуб'єктний» трактується винятково в граматичному ключі. Наприклад: 

«Безсуб'єктний, безсуб'єктна, безсуб'єктне (грам.). Тільки у вираженні: 

безсуб'єктне речення - те ж, що безособове речення» [2]. 

Описаний шлях вирішення зазначеного термінологічного протиріччя 
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представляється перспективним не тільки для російсько- і україномовної, 

але й для світової науки. І саме, можливо, ще на початку некласичного 

періоду філософії першим борцям із суб'єкт-об'єктною дихотомією і 

гносеологізмом картезіанського розуміння суб'єкта саме і варто було б 

почати з розмежування понять?  

Другим обмежуючим моментом є жорстка прив'язка категорії 

«суб'єкт» до строго визначеної філософської традиції, а конкретно – до 

нововременної або картезіанської парадигми [99], парадигми модерну [64] 

та ін. Дійсно, за замовчуванням під «суб'єктом» сьогодні розуміється 

людина, носій таких якостей як автономність, протипоставленість світу як 

об'єкту, самодетермінація, активність, внутрішня цілісність і 

неподільність. Строго кажучи, таке розуміння слушне лише для 

нововременної моделі суб'єкта. До формування нововременної парадигми 

раціональності, тільки в рамках якої й стало можливим введення терміна 

«суб'єкт», звичайно приписуване Декарту, у середньовічнім або античному 

світогляді не могло з'явитися ні такої категорії, ні подібної  інтерпретації 

людини. Наприклад, А.Ф. Лосєв пише про помилковість перекладу 

латинського терміна «subjectum» на сучасні мови. «Що значить 

«суб'ектум»? Те, що «суб» – під, що підкинуте, підкладене під конкретну 

якість і властивість, яку має дана річ, тобто це не тільки сукупність певних 

властивостей, але й носій цих властивостей» [111]. Таким чином, 

латинське «суб'єктум» відповідає російському «об'єкт», але ніяк не 

«суб'єкт». До речі, у повсякденній англійській мові слово «subject» 

найчастіше використовується саме в значенні «об'єкт», «тема», що 

ускладнює проблему історичної значеннєвої динаміки язиковими 

відмінностями.  

Спірною є і відповідність картезіанської інтерпретації сучасним 

тенденціям філософської думки: адже вже І. Кант своїм «картезіанським 

поворотом» вносить значні корективи в цю модель; у ранніх роботах 
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некласичного періоду філософствування картезіанська модель суб'єкта 

зазнає різкої критики, а постмодерністська філософія, заявляючи про 

«смерть суб'єкта», уперше явно сформульовану в 1966 році М. Фуко [160], 

порушує питання про відмову від самої категорії «суб'єкт». 

Ю.І. Прохоренко також приводить у якості історичних ілюстрацій відмови 

від використання категорії «суб'єкт» традицію персоналізму, «що 

затверджував примат людської особистості стосовно матеріальної 

необхідності й системам колективності, які лежать у її підґрунті» [132]. 

П. Рикер об’являє ідею особистості «більш перспективною для 

філософських досліджень, чим такі концепти, як свідомість, суб'єкт, 

індивід» [120]. Відомо, що проти невиправданої абсолютизації ролі 

суб'єкта, настільки характерної для філософії XVII-XIX сс., виступав 

М. Хайдеггер, який вважав, що в цьому випадку питання про буття 

відходить на задній план, він  замінив у своїй лінгвістичній творчості такі 

терміни як «суб'єкт», «людина», поняттям «Dasein» [132]. В.Е. Кемеров 

відзначає, що у філософії XX сторіччя оформилася «есхатологія 

соціальності» [91], у якій «концепту «суб'єкт» місця не було» [132].  

Отже, кожна історична епоха «винаходить» свого власного суб'єкта, 

«наповнюючи» новими змістами все ту ж картезіанську категорію 

«суб'єкт»; більше того, в «прокрустово ложе» цієї категорії ми намагаємося 

впхнути також уявлення про людину, наприклад, епохи Античності або 

Середніх століть. Але, як пише А.Я. Гуревич, зрозуміти культуру 

минулого можна тільки вимірюючи її відповідною їй міркою, вивчаючи її 

іманентно, розкриваючи її власну внутрішню структуру і остерігаючись 

нав'язувати їй сучасні оцінки. «Єдиного масштабу, під який можна було б 

підігнати всі цивілізації і епохи, не існує, тому що не існує людини, рівної 

самій собі в усі ці епохи», - пише він [54]. І звичайно, неможливо 

підходити із загальною міркою до історичного аналізу настільки 

дискусійної і історично мінливої категорії, як «суб'єкт». Яким чином 
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можлива рефлексія про настільки «розмитий» предмет? 

 Одним з можливих шляхів прояснення даної ситуації стає перенос 

акцентів зі статичної категорії «суб'єкт», яка фіксує конкретний історичний 

тип «суб'єкта», на категорію, яка виражає певну якість - «здатність бути 

суб'єктом». Саме ця якість буде найважливішою «сутніснтною властивістю 

суб'єкта, яка принципово відрізняє його від об'єктів і навіть від інших 

суб'єктів; властивістю, наявність якої і робить суб'єкта тим, що він є» [61].  

Такими категоріями традиційно є «субъективность» (у російській 

мові), «суб’єктивність» (в українському), «subjectivity» (в англійському), 

«subjectivité» (у французькому), «Subjektivität» (у німецькому) і так далі.  

Категоріальний апарат російсько- і україномовної філософії і соціально-

гуманітарних наук наприкінці ХХ століття поповнився також категорією 

«суб'єктність».   

Категорія «суб'єктність» вже здатна відобразити значеннєву динаміку 

категорії «суб'єкт», позначаючи не самого «суб'єкта», але ступінь 

виразності даної якості в різні історичні періоди або в різних культурах. 

Якщо прийняти допущення, що людина тією чи іншою мірою завжди є 

носієм якості «суб'єктність», то суб'єктність є її іманентною 

характеристикою. При цьому її форми (типи, парадигми) можуть 

змінюватися в історичній і географічній перспективі. У даному контексті її 

можна представити як змінну, номінально властиву будь-який культурі або 

епосі, але, такою, що фактично приймає різні значення. Твердження про те, 

що хтось має якість «суб'єктність», не дає ніяких вказівок на те, про 

суб'єкта в якім розумінні - субстанція, підлеглий або ж декартовський 

суб'єкт, який пізнає, – іде мова. Таким чином, категорія «суб'єктність», що 

позначає не самого «суб'єкта» - певного хтось або щось, хто володіє 

фіксованим набором характеристик - але лише ступінь виразності його 

сутнісних характеристик, що міняються в часі, не претендує на остаточне 

визначення свого об'єкта й тим самим ураховує властиву категорії 
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«суб'єкт» історичну мінливість, динаміку її значеннєвого наповнення в 

різні епохи.   

 Таким чином, у дисциплінарному плані коректним буде віднесення 

категорії «суб'єкт» як об'єкта дослідження до області історії філософії як 

феномена, що мав місце в строго певному часовому і географічному 

проміжку. Для постановки питання, наприклад, в  області соціальної 

філософії, гносеології або антропології буде більш коректною полеміка не 

про «суб'єкта середньовіччя», але про середньовічний тип (або парадигму) 

суб'єктивності - незважаючи на те, що такий тип суб'єктивності, фактично, 

є антиподом сучасному; або, наприклад, про парадигму суб'єктивності 

античності, хоча в цю епоху не існувало не тільки адекватного референта 

цієї категорії, але й самої категорії. Отже, таке розуміння може 

забезпечити більш автентичне розуміння різних історичних епох без 

нав'язування їм однієї і тієї ж (а конкретно – сучасної версії картезіанської) 

моделі суб'єкта. 

 

1.2.  Три напрямки рефлексії про суб'єктність. 

Перенос дослідницького інтересу зі статичної категорії «суб'єкт», яка 

фіксує конкретну сутність – «суб'єкта», на категорію, «суб'єктність», яка 

виражає певну якість - «здатність бути суб'єктом», у різному ступені 

властиве «суб'єктові» різних історичних епох, дозволяє досить коректно 

відображати  історичну  динаміку «суб'єкта». Якоюсь мірою це знімає 

протиріччя, пов'язані з використанням категорії «суб'єкт», однак тут 

відкривається нова термінологічна проблема, пов'язана з полем значень 

цього поняття «суб'єктність».  

Категорії «суб'єкт», «суб'єктивність» і «суб'єктність» давно вийшли на 

міждисциплінарний рівень, ставши однією із центральних тем соціально-

гуманітарного знання, активно використовуваною широким колом 

соціально-гуманітарних наук. Сьогодні фахівці з різних областей знання 
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заявляють про те, що тему суб'єкта можна вважати однієї із центральних 

соціально-гуманітарних і взагалі наукових проблем [37, 56, 132, 106] та ін. 

Однак інтерес із боку різних наук не стільки сприяє побудові цілісної 

картини досліджуваної області і конкретизує поле значень категорії 

«суб'єкт» і її похідних, скільки «розриває» його, а, замість того, щоб 

сприяти більш глибокому і всебічному розгляду проблеми, створює ряд 

понятійних і значеннєвих неоднозначностей. Кожна з галузей знання 

акцентує увагу на одній із граней досліджуваного об'єкта – гносеологічній, 

антропологічній або соціологічній. Так, не можна не визнати, що в значній 

частині філософських робіт, присвячених темі «суб'єкта», як і раніше 

переважає нововременна традиція  редукції його до суб'єкта пізнання, що 

позиціонує дослідження в області гносеології. Для прикладних соціально-

гуманітарних наук більш характерне розуміння «суб'єкта» як суб'єкта дії, 

що переносить дослідження в область соціальної філософії або 

філософської антропології. Складається враження, що існує кілька 

автономних ліній рефлексії про суб'єкта, причому прихильники кожної з 

них висвітлюють одну з його граней, намагаючись представити її як щось 

цілісне і всебічне.  

У зв'язку із цим представляється необхідним узагальнення існуючих 

підходів і визначень із метою поєднанню трьох зазначених граней 

рефлексії про суб'єкта – гносеологічної, антропологічної і соціологічної – 

воєдино і розробці цілісної моделі суб'єкта, здатної зібрати разом його 

розрізнені лики. 

У загальному виді в розумінні суб'єкта в психології, педагогіці, 

соціології і інших науках про людину і суспільство робиться акцент на 

розумінні його як суб'єкта життєдіяльності, що означає здатність до 

самодетермінації, активність, саморозвиток  і ряд інших якостей. Зокрема, 

суб'єктність у цих дисциплінарних областях визначають як: «прояв 

авторського характеру активності особистості, яка виражається в 



29 

 

життєтворчості, саморозвитку особистості як суб'єкта діяльності» [149]; 

«здатність людини бути дійсним фактором власного буття у світі і 

усвідомлювати це, що, зокрема, проявляється в актах вільного виходу за 

межі встановленого» [126];  «здатність відтворювати себе, бути причиною 

існування у світі» [127]; «здатність брати активну участь у процесі 

життєдіяльності і тим самим вибудовувати своє буття» [98]. Згідно 

С.Л. Рубінштейну, суб'єкта характеризують такі якості, як активність, 

здатність до розвитку і інтеграції, самодетермінації, саморегуляції, 

саморуху і самовдосконалення [136]. І.В. Дуденкова вказує також на 

принцип автономії розуму і принцип рефлексії [66]. Е.Н. Волкова визначає 

суб'єктність через категорію «відношення»: відношення до себе як до діяча 

й таке ж відношення до інших людей [41]. С.Я. Дерябо виділяє три основні 

властивості людини, що виражають суб'єктність: самоупорядочування, 

самозаподіяння й саморозвиток [61]. Н.В. Богданович закріплює за 

поняттям «суб'єктність» значення особливої особистісної якості, пов'язаної 

з активно-перетворюючими властивостями і здатностями, зв'язуючи її з так 

званими «самостними процесами», що відбуваються усередині людини: 

самовизначенням, самосвідомістю, саморегуляцією, суб'єктифікациєю і ін. 

[35]. А.Г. Дугин підкреслює, що, у класичнім розумінні 

західноєвропейської філософії суб'єкт - це «вольовий раціональний 

початок. Там, де є розум, і там, де є воля, там, на перехресті лінії волі з 

лінією розуму, знаходиться суб'єкт» [63]. О.А. Коваль пропонує 

використовувати для визначення суб'єкта визначення монади Лейбниця: 

«усяке суще визначається прагненням до чого-небудь, щоб здійснити себе і 

у такий спосіб дотягтися властивої йому субстанціальної повноти» [96]. 

А.Н. Ільїн указує, що, крім того, суб'єктність перебуває в єдиному 

онтологічному просторі з волею і відповідальністю [82]. 

Ряд визначень включає також пізнавальні здібності суб'єкта. Так, 

С.С. Кашлев і С.Н. Глазачев визначають суб'єкта як «носія предметно-
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практичної діяльності і пізнання […] у тій мері, у якій він включається за 

допомогою реальної діяльності в процес безпосереднього перетворення і 

пізнання навколишньої дійсності» [90]. І.А. Серьогіна пропонує 

чотирифакторну структуру суб'єктності, яка включає свідому творчу 

активність, здатність до рефлексії, усвідомлення власної унікальності, 

розуміння і прийняття іншого [142]. 

Важливим моментом є акцент на рухливість суб'єктності. Як зауважує 

К.А. Абульханова, «суб'єкт не є еталоном, вищою точкою розвитку, а 

постійно вирішує задачі свого вдосконалювання» [26]. Інакше кажучи, 

суб'єкт відрізняє те, що він виступає системою, яка саморозвивається, 

знаходиться в процесі постійного становлення. Він – не вершина 

досконалості, не акмеологічна межа, вище якої піднятися неможливо, а рух 

до неї. Можна сказати, що суб'єкт – це щось, не рівне самому собі, а 

втілення постійного руху і становлення, зняття встановлених границь і 

утворення нових. Це завжди не справджена істота» [82]. Ф. Гиренок також 

говорить про необхідність постійного самовдосконалення людини: «Якби 

людина була повністю визначена, то вона би стала просто твариною. Або 

ангелом. […] Закінченість дії означала б втрату людини. Тому людина - це 

сізіфова праця людини стати людиною» [48]. 

Наведені визначення – лише деякі приклади, що ілюструють загальну 

спрямованість уявлень про можливий перелік цих якостей. Узагальнюючи 

виділені в них, а також у підходах інших авторів, невід'ємні елементи 

суб'єктності, можна запропонувати наступну структуру суб'єктності як 

характеристики здатності людини «бути суб'єктом»: 

- гносеологічний вимір суб'єктності, який характеризує суб'єкта як 

суб'єкта пізнання і виражає його пізнавальну здатність, , спрямовану як на 

зовнішній мир (пізнання, рефлексія), так і на себе самого 

(самоусвідомлення, саморефлексія); 

- антропологічний вимір, який характеризує суб'єкта як суб'єкта 
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власного життя і виражає його активність стосовно самого себе, здатність 

«бути дійсним фактором власного буття у світі і усвідомлювати це» [126]; 

можливість самодетермінації, самотворення; усвідомлення своєї волі і 

автономності; 

- соціальний вимір, який характеризує суб'єкта як суб'єкта соціальної 

дії й взаємодії і виражає його творчу перетворювальну активність , ступінь 

«участі у світі». На думку Ю.І. Прохоренко, у суспільстві «розвертається 

зіткнення безлічі суб'єктів, які, зберігаючи свою суб'єктивність, на 

границю свого буття виносять суб'єктність як інтерсуб'єктивність» [132]. 

Отже, при проекції суб'єктності з індивідуального (антропологічного) на 

соціальний рівень, вона знаходить додатковий, інтерсуб'єктивний, вимір, 

який виражає модель взаємодії суб'єктів у їхній практичній діяльності у 

світі.  

 При цьому автори концепцій суб'єктності підкреслюють її системний, 

інтегральний, складений характер як однієї з найбільш повних і всебічних 

характеристик людини. І.А. Шуригіна порівнює суб'єктність як найбільш 

повну і всебічну функціональну характеристику людини з особистістю як 

настільки ж всебічною змістовною характеристикою [168]. На думку 

А.Н. Ільїна, суб'єктність повинна розглядатися як «метаатрибутивна (або 

надатрибутивна) характеристика суб'єкта, «яка вбирає» усередину себе всі 

якості, властиві суб'єктові» [82]. А.В. Брушлинський, підкреслює, що 

«трактування людини як суб'єкта допомагає цілісно, системно розкрити 

його специфічну активність у всіх видах взаємодії зі світом " [37]. 

 Таким чином, крім первісного гносеологічного розуміння, 

суб'єктність може розумітися як антропологічна категорія – системна 

функціональна характеристика людини, яка обумовлює її  здатність бути 

суб'єктом пізнання, діяльності і взаємодії. 

Коли вона проектується з індивідуального (антропологічного) на 

груповий рівень, вона знаходить також соціальний вимір і може розумітися 
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вже не як характеристика індивіда, але як характеристика тієї або іншої 

соціальної системи. 

І, нарешті, чотиричастна структура суб'єктності (гранично загальне 

онтологічне розуміння і три її «грані»: гносеологічна, антропологічна, 

соціологічна) пронизує всі площини рефлексії про суб'єкта: гносеологічну, 

оскільки питання про тип суб'єктності, по суті, є формою питання про 

співвідношення буття і свідомості, ідеального і реального, що 

безпосередньо визначає характерні для тієї або іншої епохи, культури або 

індивіда тип раціональності і гносеологічну парадигму; соціокультурну, 

оскільки питання про суб'єктність, характеризуючи відношення суб'єкта до 

онтологічної реальності, по суті, є формою питання про відношення 

одиничного і загального, частки і універсального, людину і суспільство; 

антропологічну, де те ж питання про співвідношення одиничного й 

загального проявляє себе в межах індивідуального буття людини; 

онтологічну, де питання про суб'єктність, у самому загальному виді, є 

питанням про базисі буття.  

 

1.3. Суб'єктність як уніиверсалія культури та її онтологічне значення. 

Три виділені компоненти або виміри суб'єктності як атрибутивні 

характеристики людини, у сукупності утворюють її сукупну, системну 

характеристику «здатність бути суб'єктом», тобто суб'єктність, а також 

задають три можливі напрямки рефлексії про неї: гносеологічний, 

антропологічний і соціологічний. Однак сама по собі актуалізація цих 

напрямків, розширюючи поле значень категорій «суб'єкт» і «суб'єктність», 

все-таки не вичерпує всього їх потенціалу.  

Відповіддю на це питання представляється онтологічний підхід до 

інтерпретації суб'єктності, значно менш розповсюджений, чим її 

гносеологічне, антропологічне або соціологічне розуміння, однак 

стабільно присутній у філософії починаючи, як мінімум, з концепцій 
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представників німецької класичної філософії. Як відзначає В.О. Хазін, 

«існує солідна традиція в історії філософії сугубо онтологічного 

тлумачення понять «суб'єкт», «суб'єктивний», «суб'єктивність» 

(середньовічна філософія, німецька класична філософія та ін.) [162]. Так 

званий «онтологічний поворот» у дослідженні суб'єктності, намічається в 

ХХ столітті в «філософії життя» і розвивається в екзистенціальній 

філософії і новітніх варіантах онтології в працях сучасних герменевтиків. 

Серед фундаментальних філософських робіт, що ознаменували зазначений 

поворот І.Д. Невважай указує на роботи Є. Гуссерля, М. Хайдеггера, 

Ж. Деррида й Ж. Делеза, П. Флоренського, М. Бахтина, Є. Ільєнкова й 

М. Мамардашвилі. Він також відзначає, що в сучасній західній філософії 

також «намічаються тенденції опису суб'єктивності і свідомості не в 

термінах гносеології, а в термінах онтології», тобто відбувається 

«перемикання уваги з основного питання класики, як і при яких умовах 

здійснює пізнання суб'єкт і як повинна бути організована його 

суб'єктивність для досягнення об'єктивного знання, на запитання про те, 

яке буття суб'єкта, що пізнає, яка буттєва основа його суб'єктивності, і що 

таке суб'єктивність по своєї природі. На відміну від класичної філософії 

акцент робиться на тому, щоб описати саму суб'єктивність безвідносно до 

того, займається свідомість пізнанням чи ні; більш важливим стає задача 

опису того, не як свідомість пізнає, а як воно є» [121], тобто про те, як 

організована його суб'єктність. 

В онтологічному ключі розуміє суб'єктність Ю.І. Прохоренко, на 

думку якого «суб'єктність є онтологічною характеристикою 

антропологічної соціальної реальності, не властивої іншим вітальним 

формам соціальності», характеризуючи «здатність (готовність) давати 

адекватну відповідь на зовнішні впливи і внутрішні процеси, що 

загрожують буттю суб'єкта, що проявляється в зміцненні онтологічних 

структур соціальної реальності» [132]. В.О. Хазін вважає, що «у найбільш 
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загальному плані проблема суб'єктивності може бути артикульована як 

проблема домірності людину і світу, заходу вкорінення людського буття в 

ціліснім бутті сущого» [162].  

 Дійсно, у самому широкому змісті з темою суб'єкта зв'язане все, що 

стосується людини і її взаємодії з усіма гранями буття: а) самим собою, 

б) матеріальним світом, в) іншими людьми-суб'єктами, 

г) трансцендентним. Таким чином, проблема суб'єктності, так чи інакше, 

пов'язана з онтологічним статусом людини взагалі, тому може розумітися 

не як гносеологічна, антропологічна або соціологічна, але як онтологічна 

категорія. 

Суб'єктність, яка розуміється подібним чином  є вже не категорією 

якості, яка характеризує ті або інші здатності і особливості суб'єкта, але 

категорією відносини, яка завжди включає, крім людини, ту або іншу грань 

буття (Космос, Бога, культуру, інформацію і так далі), яку у подальшому 

викладі можна позначати як «онтологічну реальність». Під цим терміном 

О.В. Білокобильський розуміє всю «сукупність змістів, що виступають 

своєрідними кодами наших культурних практик»; метафізичний базис, 

аксіоматичне ядро реальності, ту значеннєву матрицю, яка наповнює 

конкретним змістом усі інші поняття і на яку опирається вся культура. На 

його думку, саме зміст онтологічної реальності задає обрії, межі людської 

раціональності, покинути які неможливо ні за яких умов [30]. 

Розбудовуючи цю тезу й вносячи в неї другий елемент – суб'єктність – слід 

сказати, що ніяка онтологічна реальність неможлива без суб'єкта: тільки 

суб'єктність, як функціональна характеристика людини, «пожвавлює» її, 

показуючи, яким саме образом суб'єкт діє в цій реальності.  

У такому випадку, суб'єктність, як категорія відношення, буде 

характеризуватися двома параметрами:  

- Що сприймається як гранична онтологічна реальність у данім суспільстві, 

тобто, які метафізичні домінанти для нього характерні – міфічна 
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(Античність), релігійна (Середні століття) та ін. На це питання кожна 

історична епоха й кожна культура дає власний варіант відповіді. Для 

ранніх, «примітивних» культур такою граничною онтологічною 

реальністю була природа, яка наділялася деякими «божественими 

властивостями»; для людини Античності – Космос; для середньовічного 

християнина – персоналізований Бог; для європейця Нового часу – мабуть, 

він сам; для представника ХХ століття – цілий ряд культурних підстав, у 

першу чергу, мова; для «мешканця» віртуального простору, створеного 

сучасними інформаційними технологіями, можливо – сама Мережа.    

- Яким образом людина осмислює своє відношення до цієї реальності, 

спосіб «вписування» у неї: увесь діапазон варіантів від повного злиття 

(архаїка) до строгого розмежування (Новий час), з одного боку, і від 

абсолютного пріоритету суб'єкта перед онтологічною реальністю (Новий 

час) до повної підпорядкованості і фактично «об'єктного» статусу (Середні 

століття) з іншої. Іншими словами, мова йде про здатність суб'єкта 

сприймати себе як онтологічний центр свого буття. У такому випадку 

свого роду «максимум суб'єктності» буде мати новочасовий європейський 

суб'єкт, що декларує свою повну автономність і пріоритетність стосовно 

всіх безперечних доти онтологічних підстав – від  античної природи і 

Космосу, до середньовічного Бога, що представляє собою в даному 

контексті «еталон суб'єктності».  

 Таким чином, суб'єктність не є фіксованою характеристикою ні 

людини, ні «реальності», але завжди характеризує відношення між ними. 

М. Епштейн вважає, що «це підґрунтя нашої суб'єктивності само не може 

не бути суб'єктом, це не «що», а «хто», і його хтойність становить умову 

нашої власної хтойности, а не щойности. Буття цього Надсуб'єкта 

уможливлює й наше буття як суб'єктів, а не тільки об'єктів (якимись ми є в 

навколишньому світі – тілами серед інших тіл)» [176]. Із цим твердженням 

можна не погодитися: як показує аналіз концепцій суб'єкта різних 
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історичних епох, таке персоналістичне розуміння є слушним для 

теоцентричного світогляду середньовічної Європи, але, наприклад, не для 

космоцентричної античної свідомості; також можна засумніватися в його 

справедливості, наприклад, у контексті постмодерністської філософії, і 

звичайно, у контексті суб'єктоцентризму Нового часу.  

Тому буде більш доречним говорити про взаємне розташування двох 

мінливих областей людського і позалюдського, які не тільки безупинно 

міняють свій вигляд (наприклад, на полюсі позалюдського, тобто «у ролі» 

онтологічної реальності, у різні історичні періоди виявляється Космос, Бог, 

культура й навіть сама людина; а статус людини в цих відносинах мінявся 

від об'єкта утвору в середньовічному світогляді до повністю автономного 

суб'єкта модерну), але, ще й перебувають у постійному русі - то 

зливаються в нероздільне ціле (як в античній моделі), то розділених 

непереборною стіною ( як у Новий час). У такому випадку тип суб'єктності 

можна представити як якийсь абстрактний «максимум суб'єктності», який 

переміщається між цими полюсами, певне положення якого на осі 

координат і близькість або до одному, або до іншого полюса характеризує 

спосіб включення людини в онтологічну реальність (дифузія, далекість, 

строге розмежування) і її статус (верховенство або підпорядкування) у 

відносинах з нею.  Подібним чином О.К. Кошмило відзначає, що 

«основним аспектом проблеми суб'єктності є її відношення до буття, їх 

конфлікт і можливість сходження» [101]. А.Н. Ільїн пропонує представити 

суб'єктність «у вигляді якоїсь градації, шкали, що простирається від 

модерністської точки зору до постмодерністської, яка і вбирає в себе різні 

культурні зони суб'єкта». На його думку, «саме той зазор, який перебуває 

між ними, є вираженням існуючої суб'єктності, де фокус її сприйняття 

визначений оптимальним образом» [82].  

Ключовим моментом динаміки суб'єктності, що приводять усі її 

історичні форми «до спільного знаменника», є  неодмінна присутність тієї 
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або іншої внеположеної суб'єктові реальності, у якій, при досить 

глибокому розгляді, можна розгледіти різні проекції божественного. 

Імовірно, найбільш звичним для сучасного «середньостатистичного» 

європейця як і раніше є редукція цієї позасуб'єктної реальності до миру 

об'єктів, а пари «суб'єкт – позасуб'єктна реальність» - до більш звичної 

опозиції «суб'єкт – об'єкт». Однак таке розуміння являє собою лише 

окремий випадок суб'єктності, характеризуючи переважно її новочасову 

інтерпретацію. Але, з іншого боку, навіть у рамках картезіанського 

підходу, який абсолютизує суб'єкта, і протиставляє  його об'єкту, під 

«об'єктом» мислиться  все та ж позасуб'єктна реальність, слідом за 

природою, Космосом і Богом скинута з позиції онтологічного центру буття 

самопроголошеним суб'єктом і позначена їм як «об'єкт». Іншими словами, 

від перестановки місць доданків сума не змінилася: адже навіть атеїзм 

найчастіше розглядається як одна з форм релігійної свідомості, оскільки 

наділяє буття тваринного світу божественними атрибутами. Тому, 

перефразовуючи відоме основоположення І. Фіхте, згідно з яким «без 

суб'єкта немає об'єкта, без об'єкта немає суб'єкта», можна затверджувати: « 

без позасуб'єктного немає суб'єкта» - що б не сприймалося як домінуюча 

позасуб'єктна реальність у ту або іншу епоху й навіть якщо в певний 

період цією реальністю вважався себе сам суб'єкт. Суб'єкт завжди 

відбиває, віддзеркалює щось позасуб'єктне. І, таким чином, автономна 

суб'єктність сучасної, гранично секуляризованої, Європи в принципі, мало 

чим відрізняється від суб'єктності архаїки або Середньовіччя. «У людини в 

душі діра розміром з Бога, і кожний заповнює її, як може», - писав Ж.-

П. Сартр. Яке наповнення для цієї «діри» перебуває в ту або іншу епоху, і 

яким образом людей позиціонує себе щодо неї – ці два аспекти і 

становлять тип суб'єктності, її мінливий від епохи до епохи зміст, не 

змінюючи принципово її суті й значення. Суб'єктність, таким чином, це 

зміни, які одержують різне наповнення в різні епохи й у різних культурах. 
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 При цьому, будучи не категорією якості (якою виступала б будь-яка 

характеристика суб'єкта або навколишньої реальності), але категорією 

відносин між суб'єктом і цією реальністю, категорія «суб'єктність» стає не 

тільки сутнісної, але й функціональною характеристикою культури, 

«пожвавлюючи» те уявлення про неї, яке може бути описане за допомогою 

«моделі світу», «образа світу», «картини світу», «ценністно-значеннєвого 

універсума»   та ін. і явно характеризує не тільки саму онтологічну 

реальність, але й те, яким саме образом суб'єкт діє в ній.  

У світлі вищесказаного, суб'єктність з'являється як одна з 

найважливіших онтологічних характеристик будь-якої культури й підпадає 

під визначення «категорії культури» [54], «культурної універсалії» [117], 

культурного архетипу та ін.  

Абстрагуючись від ряду відмінностей, можна сказати, що всі ці 

поняття служать для позначення «універсальних понять у кожній культурі, 

пов'язаних між собою й утворюючих свого роду «модель світу», ту «сітку 

координат», за допомогою яких люди сприймають дійсність і будують 

образ світу, який існує в їхній свідомості» [54]; «глибинних культурних 

установок «колективного несвідомого» [62];  «базисних елементів 

культури, що формують константні моделі духовному життя» [1], які 

«дають про себе знати у всіх сферах життєдіяльності людини, але 

найбільше проявляються в її повсякденнім житті» [62]. І при цьому, що 

немаловажне, ці елементи «чітко не усвідомлюються і відтворення їх 

конкретною особистістю виступає раціонально ненавмисним актом» [1], а 

також «з найбільшою трудом піддаються зміні» [62].   

 На думку А.Я. Гуревича, категорії культури як би передують ідеям і 

світогляду, що формуються в членів суспільства або його груп, і тому, як 

би різними не були ідеологія й переконання цих індивідів і груп, в основі 

їх можна знайти універсальні, для всього суспільства обов'язкові поняття й 

уявлення.  
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При цьому важливо ще раз підкреслити саме функціональний, 

діяльнісний, а не сутнісний характер суб'єктності. Як було показано, 

суб'єктність є саме функціональною характеристикою людини (а, отже, і 

суспільства), на відміну, наприклад, від особистості як його сутнісної 

характеристики.  

В.С. Стьопін виділяє два блоки категорій культури. Категорії 

об'єктного ряду фіксують найбільш загальні характеристики об'єктів, 

включених у людську діяльність (простір, час, рух, річ, відношення, 

кількість, якість, міра, зміст, причинність, випадковість, необхідність і 

т.д.). Категорії суб'єктного ряду виражають характеристики людини, що 

виступає в якості суб'єкта діяльності, а також її відносини до інших людей 

і суспільству в цілому (добро, зло, віра, надія, борг, совість, справедливість 

і т.п.). Вони служать для того, щоб у найбільш загальній формі фіксувати 

історично накопичений досвід включення індивіда в систему соціальних 

відносин і комунікацій [147]. 

Очевидно, що до категорій суб'єктного ряду буде відноситися й 

категорія «суб'єктність». Більше того, вона може претендувати на особливе 

місця в цьому ряді, будучи, по суті, найбільш загальною категорією, 

фундаментом, на якім вибудовуються інші категорії як приватні прояви 

суб'єктності.  

 Таким чином, суб'єктність можна розглядати як один з елементів 

цінностно-значеннєвого універсума, картини світу, життєвого світу 

індивіда або суспільства; «цеглинка» ментальності даної спільності, 

невід'ємну складову частину колективного й індивідуального несвідомого. 

Іншими словами, суб'єктність як універсалія культури – це завжди 

твердження: а) певного типу суб'єкта, б) певного типу онтологічної 

реальності, в) певного типу відносин між ними. У цій ролі вона розмічає 

цінностно-значеннєвий універсум (життєвий світ, картину світу і т.д.) тієї 

або іншої культурної системи,  «кодуючи» і суб'єкта, і той світ, який йому 
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відкривається, а також конституює той тип суб'єкта, який «прив'язаний» до 

даного типу культури.  

Культурні архетипи виступають у якості спонтанно діючих стійких 

структур обробки, зберігання й репрезентації колективного досвіду. 

Зберігаючи й репродукуючи колективний досвід культурогенеза, культурні 

архетипи забезпечують наступність і єдність загальнокультурного 

розвитку [1]. 

Визнання за суб'єктністю статусу культурної універсалії або архетипу 

позиціонує її як «субстратну основу, найважливішу системотворчу 

властивість, яка детермінує буття даної соціальної системи» [25]. На думку 

Ю.І. Прохоренко, суб'єктність «затверджує себе в онтологічних структурах 

соціальної реальності на всіх рівнях буття соціуму» [132], а за словами 

О.К. Кошмило, вона «опосередковує собою всю реальність, формуючи її 

по своєму образу й подобі» [101]. 

 Згідно із законом структурної кореляції Ж. Кюв'є (1830 г.), «природні 

системи повторюють у скороченій і закономірно зміненій формі 

еволюційний шлях своєї системної структури», а «зміна однієї частини 

організму або окремої функції обов'язково спричиняє зміну інших частин і 

функцій» [129]. Це спостереження дозволило Кюв'є заявляти про 

необхідну гармонію всіх частин будь-якого організму й затверджувати, що 

знайомство з будовою й особливостями функціонування навіть усього 

лише одного органа живої істоти дозволяє судити не тільки про його 

структуру, але й про спосіб життя» [140]. «Дайте мені одну кістку, і я 

відновлю тварину», - говорив він. Цей підхід найчастіше виявляється 

слушним і для соціокультурних систем. Застосувавши це твердження до 

суб'єктності й враховуючи її  детермінуючу роль стосовно всіх елементів 

того або іншого суспільства або епохи, можна було б сказати: «дайте мені 

уявлення про парадигму суб'єктності даного суспільства, і я відновлю всі 

його риси».  
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Дійсно, уявимо, наприклад, представника дзен-буддизму, для якого 

природне прагнення до  злиття суб'єкта з об'єктом у єдиній абсолютній 

порожнечі (шуньята), середньовічного християнина, для якого існує тільки 

один суб'єкт – Бог, стосовно якого він є творінням, тобто об'єктом і 

європейця епохи раннього  модерну, який не визнає іншого суб'єкта і 

причини подій крім людини, індивіда, який активно пізнає і перетворює 

об'єктивну реальність. Порівняємо жінку традиційного суспільства й нашу 

сучасницю, що вбрала ідеї фемінізму. Представимо людину постмодерна, 

яка втратила які б то ні було критерії відміни об'єктивної реальності від 

власних (а може – як знати – і сприйнятих ззовні) розумових конструктів, і 

перебуває через це в стані постійного стресу й «мешканця» кіберпростору, 

«номада» з безліччю масок-аватарів, який пише в співавторстві з іншими 

такими ж «бурлаками» нескінченний віртуальний текст і, у принципі, вже 

не відчуває дискомфорту ні від розмитої системи цінностей, ні від 

розірваності своєї ідентичності.  

Що буде найбільш глибинною відмінністю між усіма цими людьми? 

Тип індивідуальної суб'єктності кожного. У чому буде полягати 

відмінність між суспільствами, полягають які складаються із таких людей? 

У їхніх парадигмах суб'єктності ( як онтологічної характеристики культури 

в цілому). Зрозуміло, що в кожному із цих випадків тип суб'єктності не 

тільки буде  детермінувати форми й моделі мислення й активності 

конкретної людину, але й додасть цілком пізнавані обриси всім формам 

соціального буття даної епохи, регіону або спільності людей. 

Важливим для розуміння культури через її категорії, на думку 

А.Я. Гуревича, є та обставина, що вони властиві людині на будь-якому 

етапі її історії, але по своєму змісту вони мінливі. Таким чином, категорії 

культури утворюють «не самий «текст» культури, а «словник до нього» 

[54], представляючи собою свого роду «змінні», які одержують різне 

наповнення в різних культурах. «У різних суспільних структурах ми 
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знайдемо досить не схожі одна на іншу категорії часу або волі, 

зіштовхнемося з неоднаковим відношенням до праці й розумінням права, з 

різними сприйняттями простору й тлумаченням причинності», - приводить 

він приклад   [54]. Аналогічним образом С. Левіт указує на те, що 

культурні архетипи, «залишаючись незмінними по суті, діахронічно й 

синхронічно проявляються в найрізноманітніших формах» [1]. Але, у 

кожному разі, усі ці цеглинки культурного в тієї або іншій формі існують у 

будь-якій культурі. Така універсальність категорій культури уможливлює 

використання їх як інструмента для порівняння різних культур, які стає 

можливим «порівнювати по елементах культури, по прояву культурних 

універсалій»  [50]. 

Можна припустити, що дане твердження застосовне й для категорії 

«суб'єктність». Будучи невід'ємною атрибутивною характеристикою будь-

якої людини, будь-якої культури або суспільства, суб'єктність змінює свій  

зміст від культури до культури, від епохи до епохи, що дозволяє 

розглядати її як критерій, який визначає відмінності  не тільки історичних 

епох, але й народів, етносів, релігійних і інших спільностей людей. Можна 

вести мову про античну парадигму суб'єктності, онтологічною реальністю 

в якій є безликий і вічний Космос, а способом «вписування» людини в цю 

реальність – повне взаємопроникнення, злиття. Або, наприклад, про 

парадигму суб'єктності постмодерна, де онтологічною реальністю, 

граничною основою досвіду стає культура, що розуміється одночасно і як 

об'єкт людських практик, і як суб'єкт їх підпорядкування й трансформації. 

Але у всіх випадках мова буде йти про суб'єктність як про спосіб 

вписування людини-суб'єкта у відповідну онтологічну реальність. За 

словами А.Ф. Лосєва, «у всякій тотожності елементи, які складають його, 

можуть бути надані в дуже різному дозуванні. Хімічний розчин може бути 

й дуже міцним і дуже слабким залежно від кількості складових елементів, 

але однаково представляє собою тотожність складових елементів», - пише 
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про це А.Ф. Лосєв. [110]. Поки є людина і є світ, завжди є й суб'єктність, це 

невід'ємна, іманентна онтологічна характеристика культури. А 

співвідношення людського й позалюдського і становить зміст категорії 

суб'єктності, що характеризує ту або іншу епоху.   

 

Висновки до першого розділу. 

Проведене термінологічне дослідження змушує констатувати 

недостатню пропрацьованість теоретичної бази, що стосується 

проблематики суб'єкта, як це ні парадоксально при настільки довгій історії 

вивчення й настільки високому рівні наукового інтересу. Можна 

погодитися із С. Жижеком, що говорять про суб'єкта як про «дратівний, 

лоскітливий» («ticklish subject») [24], і з І. Дуденковою, яка 

охарактеризувала в однієї з доповідей концепт «суб'єкт» як «погано 

поставлену проблему» [65], яку треба буде розв'язати представникам 

філософського (і не тільки філософського) співтовариства. Таким чином, 

доводиться визнати, що на сьогоднішній день категорія «суб'єкт», строго 

говорячи, може вживатися в науковому діалозі хіба що в лапках. У 

наступному розділі запропоновано один з можливих шляхів виходу із 

суперечливої ситуації, що сформувалася. 

Усе це не може не позначатися на результатах досліджень у даній 

області, які представляються несистематизованими й часом суперечливими 

- хоча й багатими на яскраві й оригінальні концепції. Зазначені 

категоріально-термінологічні неоднозначності говорять про стани кризи – 

але не найсучаснішого європейського суб'єкта (чому присвячена безліч 

робіт і дискусій), а, у першу чергу, категоріального апарата цієї проблеми 

(що артикулюється значно рідше). Так, А.Н. Ільїн затверджує, що «широта 

використання категорії «суб'єкт» позбавляє її стійкого положення в 

структурі наукового знання», у зв'язку із чим « має сенс говорити про 

суб'єктність тільки як про невизначену наукову категорію, що не має 
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однозначного (несуперечливого) змісту» [82]. На думку Ф. Перлза 

категорія «суб'єкт» сьогодні стала " поняттям, яке маскує, " [125], яке в 

силу своєї розмитої, невизначеної й розширювальної інтерпретації більш 

не має строго певного референта й тому маскує зміст замість того, щоб 

його проясняти.  

У розділі був виділений ряди термінологічних неточностей, властивих 

категоріальному апарату цієї теми, і запропонований можливий шлях їх 

подолання. 

1. Застосування категорії «суб'єкт», у зв'язку з її жорсткою  прив'язкою 

до строго означеної філософської традиції, а конкретно – до новочасової 

(картезіанської), може вважатися правомірним винятково для 

характеристики картезіанського (новочасового) розуміння суб'єкта, у 

зв'язку із чим доцільно перенести акцент при дослідженні даної проблеми 

із сутнісної категорії «суб'єкт» на категорію якості - «суб'єктність», яка 

позначає не самого «суб'єкта», але ступінь виразності даної якості в різні 

історичні періоди або в різних культурах, будучи свого роду змінною, 

номінально властивою будь-якій культурі або епосі, але, яка фактично 

приймає в кожній з них різні значення й тому здатна відобразити історичну 

значеннєву динаміку категорії «суб'єкт». 

2. Термін «суб'єктивність», який сформувався в період , становлення 

європейської філософії Нового часу, продовжує традиційно розумітися в 

гносеологічному ключі. Однак у сучасній філософії й соціально-

гуманітарних дисциплінах спостерігаються тенденції до антропологічної й 

соціологічної інтерпретації суб'єкта. Доцільним представляється 

використання паралельно з терміном «суб'єктивність» терміна 

«суб'єктність», який недавно з'явився, за умови чіткого розведення полів їх 

значень і розуміння кожного з них як однієї з якостей суб'єкта, що 

характеризують відповідно дві його здатності – когнітивну й діяльнісну й 

«закріпивши» за ними, відповідно, поняття «суб'єктивності» і 
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«суб'єктності«. 

3.  Внаслідок досить однобічної інтерпретації категорії «суб'єктність» в 

окремих соціально-гуманітарних дисциплінах і філософії, поле її значень 

виявляється «розірваним» між окремими галузями знання. Ця ситуація 

може бути переборена за допомогою об'єднання гносеологічного, 

антропологічного й соціологічного аспектів її інтерпретації в 

інтегральній (метаатрибутивної, системної) категорії «суб'єктність» як 

системної характеристики людини й суспільства. У структурі, яка 

розуміється подібним чином, суб'єктності можна виділити три виміри: 

гносеологічне, антропологічне й соціальне.  

4. Зведення воєдино трьох зазначених напрямків рефлексії про суб'єкта – 

гносеологічного, антропологічного й соціологічного – і розробка цілісної 

моделі суб'єкта можливі за допомогою переносу дослідження на 

онтологічний рівень, на якім суб'єктність розуміється, насамперед, як 

категорія відношення суб'єкта і позасуб'єктної реальності. 

5. Невід'ємним елементом цього відношення є присутність тієї або іншої 

позаположенної суб'єктові реальності, у якій можна розгледіти різні 

проекції божественного, що дозволяє говорити про те, що « без 

позасуб'єктного немає суб'єкта» і вказує на релігійні підґрунтя 

суб'єктності.  

6. Суб'єктність як одна з найважливіших онтологічних характеристик 

будь-якої культури підпадає під визначення культурної універсалії, 

категорії культури, культурного архетипу та ін. У цьому змісті вона 

виступає як елемент ценностно-значеннєвого універсума того або іншого 

індивіда, культури або соціальної системи, детермінує форми мислення й 

активності конкретної людини й додасть цілком пізнавані обриси всім 

формам соціального буття даної епохи, регіону або спільності людей. 

7.  Як одна з культурних універсалій, номінально властивих будь-якій 

історичній епосі або культурі, але, яка змінюють своє значеннєве 
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наповнення в кожному конкретному випадку, суб'єктність може виступати 

інструментом порівняльного аналізу різних епох і соціальних систем, а 

також критерієм періодизації історичного процесу. 

8. Суб'єктність може розумітися на декількох рівнях: 

- на антропологічному рівні – як системна функціональна характеристика 

людини, що характеризує  ступінь виразності її якості – «здатності бути 

суб'єктом»;, що має тричастинну структуру, що включає гносеологічний, 

антропологічний і соціальний виміру й мінлива в межах онтогенезу;  

- на соціально-історичному рівні – як соціальна характеристика, що 

характеризує ступінь виразності суб'єктних характеристик соціальної 

системи в різні історичні періоди або в різних культурах, тобто, що 

відображає  історичну значеннєву динаміку категорії «суб'єкт»;  

- на онтологічному рівні – як культурна універсалія суб'єктного ряду, що 

затверджує а) певний тип суб'єкта, б) певний тип позасуб'єктної 

(онтологічної) реальності, в) певний тип відносин між ними, що 

виражається в опозиціях близькості-розмежованості, верховенства-

підпорядкування, вертикалі-горизонталі-центру;, що розмічає ценностно-

значеннєвий універсум тієї або іншої культурної системи, «, що кодує» 

суб'єкта, і той мир, який йому відкривається, що конституює той тип 

суб'єкта, який «прив'язаний» до даного типу культури, який і детермінує 

форми мислення й активності, характерні для даного типу культури або 

для даної соціальної системи;  

- на категоріальному рівні – як універсальна філософська категорія, що 

інтегрує гносеологічний, антропологічний, соціологічний і онтологічний 

напрямки рефлексії про суб'єкта і може бути застосована для аналізу 

відповідних рівнів буття людини й суспільства;  

9. Питання про суб'єктність на різних рівнях рефлексії може розумітися як 

модифікація основного питання філософії – питання про буття: на 

гносеологічному рівні воно проявляється як питання про співвідношення буття й 
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свідомості, ідеального й реального; на антропологічному й соціально-історичному рівнях 

– як питання про співвідношення одиничного й загального, частки й 

універсального, людини й суспільства; на онтологічному рівні питання про 

суб'єктність, у самому загальному виді, є питанням про підґрунтя буття.  

Описані уточнення категоріального апарата теми «суб'єкта» дозволять 

подолати історичні викривлення й «осучаснення» її значення, неминучі 

при використанні в якості об'єкта аналізу  категорії «суб'єкт»; 

гносеологічну редукцію, неминучу при використанні категорії 

«суб'єктивність»; «розірваність» значеннєвого поля категорії 

«суб'єктність» (наслідок однобічності її інтерпретації в окремих соціально-

гуманітарних дисциплінах) за допомогою об'єднання гносеологічного, 

антропологічного й соціологічного аспектів її інтерпретації в єдиній 

структурі суб'єктності як системної характеристики людину й суспільства.    

Таким чином, предметом подальшого аналізу стає саме категорія 

«суб'єктність», що переносить його з області історії філософії (куди варто 

було б віднести роботу про суб'єкта), області гносеології ( до якої 

відносилася б робота про суб'єктивність), області філософської 

антропології або соціальної філософії (куди варто було б віднести роботу 

про суб'єктність як характеристику людини або групи людей) в область 

онтології й метафізики. 
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РОЗДІЛ 2 

САКРАЛЬНІ АРХЕТИПИ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ СУБ'ЄКТНОСТІ 

 

 

2.1. Суб'єктність як підстава періодизації історичного процесу. 

Починаючи з німецької класичної філософії й до сьогоднішнього дня 

в європейському філософському дискурсі не припиняються пошуки 

відповідей на запитання: яким чином могла антична людина-мікрокосм або 

середньовічна людина-творіння християнського Бога прийти до 

революційного усвідомлення себе як «суб'єкта», що зазіхнув на місце 

Субстанції й Бога, що й заявив про свій статус онтологічного центру 

буття? Яким чином у європейській свідомості могла виникнути 

блюзнірська думка про те, що, не будучи мислимим цим суб'єктом, буття 

припинить своє існування? Як зміг суб'єкт заявити про те, що Бог умер і 

він, всесильний суб'єкт, зайняв його місце; піддати після цього руйнівній 

критиці самого себе, проголошуючи власну смерть; і, незважаючи ні на 

що, продовжувати ставити запитання про те, «хто прийде після суб'єкта» 

[13] у пошуках нових підстав себе й своєї реальності?   

Чому саме Західна Європа й тільки вона стала тим ґрунтом, на якому 

виникла, виросла й прийшла до кризи «цивілізація особистості» [123, 10]? 

Адже слід визнати, що як «народження», так і «смерть» суб'єкта є сугубо 

західним феноменом, який міг вирости винятково на 

західноєвропейському ґрунті в результаті переплетення цілого ряду 

факторів: раціоналізації античного міфу й народження філософії, синтезу 

античних ідей з юдейською релігією, формуванню на цьому ґрунті 

природничо-наукового мислення (також характерного винятково для 

західної свідомості) і так далі.  

І яким чином, виникши й пройшовши шлях свого становлення в лоні 

Західної Європи, суб'єкт виступив у тріумфальний хід по усьому світу, 
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неодноразово змінюючи форму, але, по суті, недалеко йдучи від свого 

первісного варіанта – картезіанського суб'єкта.   

Починаючи із другої половини XX століття, ця тема знаходить 

«другий подих». Тривала «криза суб'єкта», початком якого можна вважати 

перші спроби критики картезіанської моделі в некласичній філософії, 

досягає апогею на прикінці ХХ сторіччя свого апогею в ситуації «смерті 

суб'єкта«. Але на цьому дискусії про суб'єкта не вгасають, а розпалюються 

із ще більшою силою, активізуючи пошуки нового типу європейського 

суб'єкта, з яким, за словами О. Дуденкової, «поступили нерозважно й 

поспішно [65]». Мислителі всього «західного» світу відповідають на 

ситуацію, яка склалася, численними роботами, які пропонують нові 

концепції суб'єкта, та знову й знову переглядають усю історію становлення 

й зміни уявлень про суб'єкта в європейській філософії. Спроби побудови 

«генеалогій», «історій», «археологій» суб'єкта стають свого роду модним 

трендом європейської філософії. Серед найбільш помітних з них - роботи 

М. Фуко 70-80 рр., у яких він аналізує процеси «суб'ективації», теорія 

інтерпеляції Л. Альтюссера, спроба «перевизначення філософії» А. Баддю, 

«археологія суб'єкта» А. де Либера [22] та ін.  

Тому зроблена в даному розділі спроба простежити динаміку 

суб'єктності - уже не як теоретичного концепту, але як самого явища - 

онтологічної характеристики культури - не претендує на принципову 

новизну. Проте, деяка новизна розуміння суті суб'єктності і її структури, а 

також модель періодизації,  покладена в основу аналізу історичних типів 

західноєвропейської суб'єктності, може (можуть) висвітити нові грані цих 

трансформацій.  

Нагадаємо, що в попередньому розділі суб'єктність була представлена 

як категорія відношення - між суб'єктом і певною позасубъектною 

реальністю, спосіб вписування суб'єкта в яку детермінує всі сфери його 

буття, характер мислення й дії у світі. Відповідь на запитання, що саме 
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виступає в ролі такої реальності, і яким чином суб'єкт вписаний у неї, є 

однією з найбільш істотних підстав, що обумовлюють типологічні 

відмінності епох і культур. При дослідженні цих відмінностей об'єктом 

аналізу виступає поняття «тип суб'єктності», яке характеризує спосіб 

включення людини в онтологічну реальність і його статус у відносинах з 

нею.  

Історія філософської думки містить цілий ряд відомих підходів до 

вибудовування генеалогії суб'єкта й суб'єктності. Класичним прикладом, 

безсумнівно, є концепція Г.В.Ф. Геґеля, в три етапи становлення Духу 

(суб'єктивний, об'єктивний і абсолютний) можна, в цілому, розуміти як три 

етапи становлення суб’єктності. При цьому Геґель відзначає, що «лише в 

самосвідомості як понятті духу – поворотний пункт свідомості, де воно з 

барвистої видимості почуттєвого поцейбічного й з порожньої тьми 

надчутливого потойбічного  вступає в духовне денне світло сьогодення 

(Новий Час)» [47]. О. Кошмило пояснює, що три виділювані Геґелем етапу 

(почуттєве поцейбічне, надчутливе потойбічне й духовне денне світло 

сьогодення) відповідають етапам відомої періодизації історії: Античність - 

Середні століття - Новий час [101].  

Триступінчасту модель становлення суб'єктності - але вже в межах 

онтогенезу - нескладно побачити й у підході З. Фрейда. О. Кошмило 

вважає, що «по суті, описаний Фрейдом Едипів трикутник, є та ж сама 

Геґелівська тріада, де суб'єкт відкриває себе в «природі» - ідентифікується 

з Матір'ю, потім відкриває себе в «дусі» - ідентифікується з Батьком, і, 

нарешті, досягає абсолютної самосвідомості - самоідентифікації» [101].  

Необхідно, однак, відзначити, що зазначені моделі становлення 

суб'єктності створювалися відповідно в XIX і першій половині ХХ століть, 

тобто до епохального перелому, позначуваного сьогодні як перехід до 

постсучасного  суспільства, суспільства постмодерна, постіндустріального 

суспільства та ін. Тому, будучи повністю адекватними в застосуванні до 
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періоду світової історії від архаїки до модерну, у сучасних умовах вони 

перестають працювати. Сьогодні більш доречно мислити історичний 

процес уже в рамках четиричастной моделі «Античність - Середньовіччя - 

Модерн – Постмодерн». Аналогічним образом повинна бути доповнена й 

історія становлення західноєвропейської суб'єктності.   

При цьому слід підкреслити, що мова йде не про радикальну зміну 

парадигм суб'єктності, тобто «активізації» у кожну епоху тільки однієї її 

складової, а лише про перевагу однієї з них. Інакше кажучи, становлення 

наступної парадигми суб'єктності не скасовує попередню, але по-

Геґелевські «знімає» її.   

В основу аналізу історичних типів західноєвропейської суб'єктності, 

запропонованого в даному розділі, покладена методологія, заснована на 

викладеному в минулому розділі розумінні внутрішньої структури 

суб'єктності як категорії відносини людини (суб’єкта) та позалюдської 

(позасуб’єктної) реальності і її місця в ряді культурних універсалій. 

 

2.2. Антична парадигма субъектності. 

Суб'єктність цього періоду оцінюється різними авторами по-різному. 

Наприклад, А.Н. Ільїн вважає, що до оформлення європейської 

філософської традиції із сучасним розумінням суб'єктності існувала певна 

досуб'єктна епоха, для якої доречна назва «премодерн». У перший період 

цієї епохи (стародавність) акцент ставився на космосі, а в другий (середні 

століття) увага приділялася богу. Але ні в той, ні інший періоди суб'єктові 

як людській істоті не було місця [83].  

Однак, у рамках сформульованого в попередньому розділі розуміння 

суб'єктності можна стверджувати, що можна говорити про відсутність у 

цей період суб'єкта – суб'єкта в сучасному розумінні – суб'єктність же, як 

культурна універсалія, з необхідністю була присутня й тут.   

Найважливішою характеристикою дохристиянських традицій, про які 
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часто говорять як про політеїстичні, є не стільки багатобожжя, скільки 

пантеїзм. Тут ще немає уявлень про Бога, що створив мир, а, отже, немає й 

поділу на сакральну й тварну реальність. Є лише уявлення про 

матеріальну, але суцільно сакральну природу в архаїчній свідомості, що 

виростає в образ Космосу в епоху античності. Але ні природа, ні Космос не 

є чимсь іноприродним людині. Боги? Але й вони є частиною природи. 

Більше того, вони і є «сама ж природа або обожнений космос, узятий як 

абсолют»  [111], а «демони й духи живуть по сусідству з людьми» [164]. 

Сама людина, як указує М. Еліаде, живе в освяченому Космосі й залучена 

до космічної сакральності, яка проявляється через світ тварин і рослин» 

[173], а все природне й соціальне пронизане присутністю божественного 

[101]. З появою філософських поглядів починається активний пошук 

«першооснов», що впорядковують усе суще, - однак і ці першооснови 

виявляються серед природних стихій – у воді, повітрі, вогні, атомі. Не 

дивно тому, як відзначає О.К. Кошмило, що як архаїчні племена, так і 

античні греки ставляться до світу як до будинку, ототожнюючи його також 

з образом Матері [101].  

Ряд авторів приписує властивості роду, племені, полісу - тобто 

суспільству в цілому [164]; указують на презумпцію роду, як структурної 

вертикалі, що інтегрує не просто зв'язок, а онтологічну єдність 

іманентного й трансцендентного планів буття [123]; підкреслює 

«величезну перевагу колективного над індивідуальним» [144].  

Існує думка, що в архаїчній свідомості зазнали суб'єктифікації, тобто 

наділялися властивостями, якостями й функціями суб'єкта, природні 

об'єкти, у результаті чого вони відкриваються тому, хто їх відображає як 

суб'єкти [60, [85]; що в пізній період античності починає розумітися як 

суб'єкт чуттєво-матеріальний, космос, у якого є воля й почуття, який 

усвідомлює сам себе й може бути творцем історії [103]. А.Ф. Лосєв же 

заявляє з усією визначеністю, що «тому, кого цікавить абсолютна 
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особистість, яка вище світу, раніше космосу й усякого тіла, краще 

зайнятися середньовічним монотеїзмом, а не звертатися до античності, де є 

тільки сама природа, прекрасна, красиво організована, яка сама для себе 

абсолют» [111], а проведений ним аналіз слів давньогрецької мови, що 

позначають людину – гіпокейменон (ὑποκειμένη), іпостасіс (ὑπόστασις), 

просопон (πρόσωπον), індивідуум (лат. individuum, калька із гречок. 

άτομοσ) – показує, що жодне з них не має значення, близького до 

сучасного «особистість» або «суб'єкт» [111].   

 Очевидно, що людина, плоть від плоті цього світу,  яка відчуває себе 

з ним єдиним цілим, є носієм зовсім специфічного типу суб'єктності, який 

є чужим представникові будь-якої іншої культури. Тут не може бути 

«науки» у європейськім розумінні цього слова, хоча часто її народження 

відносять саме до цього періоду. Античний натурфілософ, що не 

протиставляв себе навколишньому світу, навряд чи може побачити в ньому 

об'єкт наукового дослідження, адже, за словами М. Хайдеггера, тут «суще 

стає сущим не тому, що людина його спостерігає. Скоріше суще дивиться 

на людину, розкриваючи себе й вбираючи її для перебування в собі» [163]. 

Шаман  не виписує хворому ліки, але відправляється на пошуки 

викраденої або заблудлої душі, щоб змусити її повернутися в тіло хворого 

[174] або ж, навпаки, виганяє іншого суб'єкта, який вселився в нього, -  

злого духа. Тут усе пронизане естетикою, і навіть математичні побудови 

або космологічні моделі не стільки мають прагматичні цілі, скільки 

прагнуть до досягнення краси й гармонії з космосом. І навіть політичні 

теорії лише на перший погляд мають соціально-політичний характер, 

будучи, по суті, сугубо релігійними побудовами, найбільш відомим 

прикладом чого є модель ідеальної держави Платона, який описує 

можливість створення на Землі ідеального світоустрою, який відповідає 

порядку, установленому у світі ідей [128]. 

У попередньому розділі було запропоновано розглядати суб'єктність 
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як культурну універсалію, яка не є характеристикою ані людини, ані 

реальності, але,  завжди виражає відношення між ними, у розрізі трьох 

параметрів: а) характеристика онтологічної реальності даної соціальної 

системи; б) характеристика її близькості до людині (їх просторове 

співвідношення в діапазоні варіантів від повного злиття до строгого 

розмежування); в) відносини верховенства-підпорядкування в цій парі 

(близькість «максимуму суб'єктності» до полюса людського або 

позалюдського). 

Коротко відповімо на ці питання стосовно до античної парадигми 

суб'єктності. Онтологічна реальність цієї парадигми: вічні й ніким не 

створені природа або Космос, у яких відсутній поділ сакрального і 

профанного. Суб'єкт: така ж природна істота, як і сама природа, її 

органічна частина;  мікрокосм, уподібнений макрокосму, який не має 

ніяких суб'єктних якостей у сучасному розумінні. Характер 

співвідношення суб'єкта і онтологічної реальності: гранична близькість, 

взаємопроникнення, дифузія, проростання реальності в людину й навпаки; 

геометрично може бути презентовано у вигляді горизонталі або відносин 

«мати-дитя». Пріоритет: простір архаїчного міфу – це відкрита система, 

кожний елемент якої прямо пов'язаний із сакральним і єдиноприродний 

йому; звідси – можливість «діалогу» з божественним (богоборство, шлюби 

богів і людей, безпосередній контакт шамана з духами та ін.).  

 

2.3. Парадигма суб’єктності Середньовіччя. 

Синтез античної раціональності середньовіччя  з іудаїзмом, поклавши 

початок формуванню християнської культури, став тим ґрунтом, на якому 

зміг вирости принципово відмінний від античного тип суб'єктності. 

Найбільш суттєва, у контексті досліджуваної проблематики, відмінність 

онтологічної реальності цього періоду від античної полягає в її  

креаціонистському розумінні. На думку А.Ф. Лосєва, найважливішим 
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критерієм, відповідно до якого необхідно відрізняти античність від 

тисячоріччя середньовічної культури – монотеїзм, який виходить із 

визнання божественної особистості [111]. При цьому «замкнений античний 

космос, який не терпить ніякої нескінченності, будучи досконалим і 

закінченим, у Середньовіччя розмикається інстанцією «божественної» або 

«актуальної» нескінченності» [101]. 

З «появою» монотеїстичного Бога, що існував до світу і виступив його 

творцем, створюється принципово нова картина реальності: роль 

першооснови й детермінанти буття переноситься із сил природи на сили, 

«які перебувають поза соціумом і поза людиною, притому панують над 

ними» [56], у результаті чого горизонтальний характер опозиції «суб'єкт - 

онтологічна реальність», характерний для античного світогляду, 

замінюється вертикальним зв'язком людини як творіння з Богом як 

творцем, яка конструюється, по характеристиці О.К. Кошмило, «по осі 

Батько-Син» [101]. 

Говорячи про розуміння людини в епоху теоцентричного 

європейського середньовіччя, часто відзначають його повне розчинення в 

божественному суб'єктові, абсолютне підпорядкування йому. Так, 

Л.А. Гуцаленко вважає, що «в основних питаннях буття в сакральній 

картині світу суб'єкт фактично зводиться до об'єкта, тому що втрачає 

функції самопрограмування життєдіяльності на користь зовнішніх 

неземних інстанцій» [56]. А на думку П.П. Гайденко, «смерть суб'єкта» 

настала не наприкінці ХХ століття, а саме в середні століття – саме тоді 

коли суб'єкт вийшов на сцену історії [44]. 

Однак не менш, а, можливо, і більш важливим  представляється те, що 

в цей час людина,яка є проекцією, образом і подобою особистісного Бога, 

сама уперше стає особистістю. Пізні античні мислителі, на заході античної 

цивілізації, дійшли висновку, що «усе це – пустеля. Чому? Немає нікого, 

раз немає особистості, а є тільки Космос» [111]. Саме той факт, що 
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безособистісна дотепер Субстанція знаходить особистісний вимір у 

монотеїстичному Богу, підготовляє ґрунт для зародження думки про те, що 

і людина, як образ і подоба Бога, має особистісні якості, що дозволяє 

«відкрити» і особистість людини, причому особистість, яка несе в собі 

елемент божественного. У часи середньовіччя в людини з'являється 

внутрішній світ, відмінний від зовнішньої дійсності й навіть 

протиставлюваний їй [103] – як усе тварноє протиставляється 

божественному. У цьому – найбільш істотна відмінність даної парадигми 

суб'єктності від античної, де людина, яка розуміла себе як мікрокосм, 

частина й подоба всеосяжного, але безособового Космосу, і сама не могла 

помислити про володіння особистісними характеристиками. Християнство 

ж, як писав Н.А. Бердяєв, «звільнило людину від влади космічної 

нескінченності, у яку вона була занурена у прадавньому світі, від влади 

духів і демонів природи й поставило її на ноги, зміцнило її, поставивши в 

залежність від Бога, а не від природи» [32]. 

Втім, стаючи особистістю, людина ще не стає суб'єктом – принаймні, 

у сучаснім розумінні. В англійську мову, наприклад, термін subject входить 

в XIV столітті в значенні латинського «subjectus» - «той, хто перебуває під 

владою [суверена]» або «підвладний» [87]. У парі «людина-бог» статус 

суб'єкта скоріше належить Богові, людина же «займає серединне 

положення між природою й Богом: вона виділена із природи, але 

претендувати на статус суб'єкта не може, тому що її позиція визначена в 

божественному задумі» [103]. 

Коротко охарактеризуємо дану парадигму суб'єктності. Онтологічна 

реальність: предвічний і трансцендентний тварному світу і людині Бог. 

Суб'єкт: створена людина, виділена із природи, яка володіє особистісними 

характеристиками, але іноприродня божественній реальності,  перебуває 

відносно неї скоріше в положенні створеного об'єкта, ніж суб'єкта в 

сучаснім розумінні. Співвідношення суб'єкта й онтологічної реальності: 
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граничне розведення тварної і божественної реальностей. Просторова 

організація опозиції «суб'єкт – онтологічна реальність»: у вигляді 

вертикалі «тварне – божественне», конструюється по осі «батько – син». 

Пріоритет: повне підпорядкування людини-творіння своєму творцеві, але, 

у той же час визнання вільної волі людини. 

 

2.4. Парадигма суб’єктності нового часу. 

Як ні парадоксально, у середньовічній парадигмі суб'єктності був 

закладений потенціал самоподолання.  Переміщення опозиції «суб'єкт - 

онтологічна реальність» у вертикальну площину створило, на думку 

А.А. Пелипенка, можливість мислити універсальними всесвітніми 

категоріями, які  в першу чергу прикладені до самих семантем добра і зла. 

Людина, яка перейшла до настільки абстрактного рівня мислення, 

виявилася здатною створити стійкі інститути великого суспільства, і зрілі 

форми державності [123]. А свобода і воля, які конструюються у Творця, а, 

отже, і у людини,  зароджують уже в середні століття «антропоцентричну 

стратегію думки» [141], яка і стає тим ґрунтом, на якому вже може вирости 

такий феномен, як  суб'єкт Нового часу. Власно кажучи, тепер, коли вже 

вибудувані відповідні структури сприйняття реальності, у якій з'явилося 

місце для суб'єкта (споконвічно – божественного), воцаріння на цьому 

престолі суб'єкта-людини було вже питанням часу.   

Поступово значення слів «суб'єкт» і «субстанція», як і пов'язаних з 

ними референтів, розійшлися настільки, що термін «субстанція» фактично 

починає означати «об'єкт», який протиставляється суб'єктові, який  його 

пізнає, [162]. Природа давно поступилася місцем онтологічного центру 

буття монотеїстичному Богові, позиції якого теж помітно похитнулися в 

результаті активності діячів Просвященія. На цьому благодатному ґрунті 

новоєвропейської думки божественні архетипи, які відносилися до 

Космосу в античності, і властиві Богові в епоху середньовіччя, по 
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формулюванню В.В. Семенова, «стягуються» у суб'єктові Декарта [141], 

який і стає новою онтологічним підґрунтям сущого, замикаються на ньому. 

По визначенню М. Хайдеггера, саме тепер суб'єкт стає «першим і 

справжнім суб'єктом, тем сущим, на яке в роді свого буття й виді своєї 

істини опирається все інше суще, […] точкою відліку для сущого як 

такого» [163]. Причому ця точка є одночасно і трансцендентною, і 

іманентною суб'єктові, тобто людина стає центром сполучення сущого як 

такого» [101]. Світ же, який розуміється відтепер як картина [163], об'єкт, 

виявляється відділеним від людини.  

Картезіанська концепція суб'єкта як свідомості розгортається й 

деталізується в наступній філософській думці.  Вже будучи визнаним у 

якості суб'єкта всіх своїх дій і пізнання, людина осягається в термінах 

монади (Лейбниць), у термінах трансцендентального Я (Кант), у термінах 

нескінченного Я (Фіхте), як реалізація волі (Шеллінг), у термінах 

абсолютного Духа (Гегель)» [96]. Але все це вже варіації на тему не 

людини як частини Космосу або як об'єкта творіння, але людини-суб'єкта, 

який вперше народився саме у філософії Декарта.  

 У той же час саме І. Кант закладає початок черговій зміні уявлень про 

суб'єкта. Н.А. Бердяєв однозначно заявляє, що німецький ідеалізм, 

починаючи з Канта, взяв під сумнів наївно-реалістичне переконання, що 

світ об'єктів є буття і буття є світ об'єктів [34]. Аналогічно, на думку 

П.П. Гайденко, саме в концепції Канта, який розглядає пізнання як 

діяльність, яка протікає по своїх власних законах, уперше відміняється 

онтологічне обґрунтування теорії пізнання. Уперше діяльність суб'єкта 

виступає як базіс, а предмет дослідження - як її наслідок. Тим самим 

гносеологію Кант остаточно ставить на місце онтології, тим самим 

здійснюючи перехід від метафізики субстанції до теорії суб'єкта» [45].  

Іншими словами, Кант намічає поворот від космоцентричного 

розуміння мислення і пізнання до антропоцентричного. Можна говорити 
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про те, що якщо Декарт відокремив суб'єкта від реальності і поставив його 

в центр її, то Кант дав цьому суб'єктові «право голосу», і якщо 

декартівська теза звучить як «Мислю, отже, існую», те Кант, напевно, міг 

би сказати: «світ існує в тій формі, у якій я його мислю». По великому 

рахункові, картезіанську філософію можна визначити скоріше як 

«філософію об'єкта», ніж як «філософію суб'єкта» - настільки мале 

значення надавалося самому суб'єктові пізнаючому, настільки від нього 

намагалися «позбутися», «винести за дужки» процесу пізнання. Кант же 

вперше звертає увагу на особливості пізнавального процесу не заради 

«усунення суб'єктивності» але заради збагнення самого процесу мислення. 

На відміну від Декарта, він додає до мислення як фундаментальної якості 

суб'єкта, активність: його суб'єкт уже не «об'єктивно» пізнає об'єкт свого 

пізнання, але «конструює» його. Це й стає, повним тріумфом людини-

суб'єкта.  

І, нарешті, у філософії Абсолютного духу Г.В.Х. Гегеля, на думку 

В.А. Лекторського, теорія суб'єктивності досягає своєї тотальності, коли 

суб'єкт остаточно визволяє себе в істині самосвідомості й усвідомлює себе 

в автономній ідеї волі [104]. Строго говорячи, саме Гегель вживає першу 

спробу зображення історичного процесу в його закономірності й 

необхідності, де становлення культури й світу представлені як єдиний 

процес саморозвитку духовного початку. «Розум, - пише Гегель, - є 

субстанція, а саме - те, завдяки чому й у чому вся дійсність має своє буття; 

розум є нескінченна міць... Розум є нескінченний зміст, уся суть і істина...» 

[46]. Усю історію Гегель перетворює, таким чином, в історію думки, яку 

потрібно викладати і досліджувати [49].  

 У той же час не можна не зазначити, що червоною ниткою через 

уявлення цього періоду про суб'єкта проходить проголошення 

необхідності витиснення суб'єкта, свідомості, суб'єктивності з буття світу 

й із процесу пізнання, «винесення їх за дужки» у прагненні до досягнення 
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чистого, «об'єктивного» пізнання. Так, у цей період суб'єкт уперше 

з'являється на світовій сцені як вільна, автономна, здатна до 

самодетермінації істота. Але в той же час, це суб'єкт, позбавлений усього 

людського. На думку К.В. Кондратьева, глибинні причин ідеї «смерті 

суб'єкту» були закладені вже у класичній моделі суб'єкта, який пізнає сам 

себе, яку запропонував Рене Декарт, і причини ці – забуття і вилучення із 

структури суб’єкта фігури Іншого» [97]. Аналогічним образом 

Н.А. Бердяєв вважає, що «німецький ідеалізм підмінив проблему людини,  

яка  пізнає, проблемою суб'єкта, трансцендентальної свідомості (Кант), Я, 

не індивідуального й не людського Я (Фихте), світового духу (Гегель). 

Тому пізнання перестало бути людським пізнанням, воно стало 

божественним пізнанням, пізнанням світового розуму або духу, і той, хто  

пізнає перестав бути людиною» [33]. Часто говорять про «культ суб'єкта» 

Нового часу, але правомірно стверджувати і зворотне: мова йде скоріше 

про «культ об'єкта», а то, що вийшло в результаті, можна, так само, як, на 

думку П.П. Гайденко,  середньовічну парадигму [43], назвати «смертю 

суб'єкта», його самоусуненням. 

Коротко охарактеризуємо новочасову парадигму суб'єктності. 

Онтологічна реальність: сам суб'єкт, автономний і, насамперед, пізнаючий. 

Суб'єкт: він же, як єдина точка відліку, центр координатної сітки 

реальності, єдине онтологічне підґрунтя буття і самого себе. 

Співвідношення суб'єкта і онтологічної реальності: настільки ж тверде 

розмежування, як і в середньовічній парадигмі суб'єктності, але зі зміною 

«виконавців» ролей суб'єкта і об'єкта. Просторова організація опозиції 

«суб'єкт – онтологічна реальність»: централізація позиції суб'єкта в його 

звільненні від Бога і Природи. Пріоритет: формально - абсолютний 

пріоритет суб'єкта, фактично – прагнення нівелювати все «суб'єктивне» у 

ньому в Декарта, витиснення з моделі суб'єкта живої людини на користь 

трансцендентальної свідомості (Кант), світового духу (Гегель).  
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2.5. Парадигма суб’єктності доби постмодерну. 

І знову: картезіанська парадигма суб'єктності споконвічно містила в 

собі паростки того, що згодом зруйнувало її. Уже з кінця XVIII століття 

класична інтерпретація суб'єкта зазнає критики й обвинувачення у тому, 

що з неї зникла жива людина.  

 У той же час прагнення до досягнення об'єктивності направляє 

дослідження в нове русло: усе більша увага приділяється дослідженню тих 

самих особливостей людини, як суб'єкта пізнаючого, які необхідно 

подолати для досягнення об'єктивного знання. Ціль цілком ясна - але 

результат виявився несподіваним. Дії, що мали метою елімінацію із 

процесу пізнання суб'єктивних уявлень, тобто всього того, що 

перешкоджало сприйняттю «об'єктивних характеристик» досліджуваного 

об'єкта, усіх цих «перешкод» на шляху до об'єктивного знання, стали 

поштовхом до осмислення суб'єктом своїх пізнавальних здатностей. І, 

замість того, щоб, зрозумівши, як планувалося, усі механізми пізнання і 

усунувши з них усе «суб'єктивне» вступити в царство абсолютного знання, 

пізнаючий суб'єкт Нового часу вступає в нову стадію усвідомлення самого 

себе. Причому аж ніяк не в якості протипоставленого об'єктивному світу 

неупередженого дослідника, але, по визначенню В.А. Медведєва, «у якості 

активного,  структуроутворюючого начала пізнавального процесу» [116].  

Першою постановкою питання про необхідність такого перелому 

можна вважати «коперниканський поворот» І. Канта. На думку 

О.В. Білокобильського, саме із цього моменту метафізика зводиться до 

пошуку трансцендентальних основ реальності [30]. Але незабаром 

зростання інтересу до даного питання дозволяє «відкрити» нові і нові такі 

основи - і вже не стільки в самій людині, скільки в зовнішніх умовах її 

існування.  

І у свідомості європейської цивілізації знову відбувається перелом, 
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який перевертає всі колишні уявлення про суб'єкта. У некласичному 

світогляді, що формується, суб'єкт «вертається» у світ, який втрачає в його 

очах свою «об'єктивність» і запитує цей світ про можливі підгрунтя свого 

буття й свідомості. Однак, планомірне розвінчування того 

трансцендентного, що в античнім або середньовічнім суспільстві давало 

однозначну відповідь на це питання, увінчалося до ХХ століття повним 

успіхом – і людина у своєму вопрошанні виявилася перед обличчям 

порожнечі, перед обличчям самого себе.  

Стирання священного, його повне усунення готовлять, за словами 

Р. Жирара, таємне повернення священного — у формі вже не 

трансцендентній, але іманентній» [74]. І дійсно, добившись, начебто, 

бажаного, суб'єкт, спонукуваний «horror vacui», з тих пір гарячково шукає 

те, чим ця порожнеча може бути заповнена – іншими словами, що лежить у 

підгрунті його суб'єктності. «І раб, що стомився від свободи, повстане, 

прагнучи ланцюгів…», - як писав М. Волошин [42]. 

 На жаль: раз відірвавшись від трансцендентного, він більше не може 

до нього дотягнутися. На місце онтологічної реальності античного 

Космосу, трансцендентної реальності християнського Бога, і, нарешті, 

іманентної реальності самого суб'єкта приходять трансцендентальні 

підґрунтя - широкий спектр внутрішньокультурних підстав: мова, 

комунікація, економічні відносини, інститути влади, щоденність, 

міфологія, техніка й технології, економічні відносини та ін. За словами 

О.К. Кошмило, «після вичерпання іманентних ресурсів релятивістської 

трансформації суб'єктивність вилізла зі своїх теоретичних ясел, і 

зосередилася на обставинах зовнішнього характеру»  [101].  

У період після «феноменологічного повороту», початого Є. Гуссерлем 

(а вперше наміченого, мабуть, І. Кантом), згідно з типологією Б. Липського 

відбувається становлення онтології як «онтології культури» [108]. У 

ХХ столітті суб'єкт, який усвідомив необґрунтованість своїх домагань на 
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абсолютну волю, але, який вже розвінчав усі трансцендентні підґрунтя 

свого буття, виявляє свою обумовленість від культурного контексту. Тому 

основним об'єктом інтересу стає не світ сам по собі, але обумовленість 

його сприйняття соціокультурними факторами. Активний «перебір» 

можливих нових онтологічних основ буття втілюється в черзі «поворотів» 

у філософській і соціально-гуманітарній думці. В.В. Савчук відзначає, що 

в сучасній філософії ми без труда виявимо безліч таких поворотів: 

онтологічний, лінгвістичний, іконічний, теологічний, перформативний, 

медіальний, антропологічний, риторичний, просторовий; причому їх число 

росте [137]. 

 З іншого боку, тепер, коли онтологічний центр буття, гранична 

основа реальності, пройшовши етапи перебування в природі, Космосі, Бозі 

і самій людині, перемістився в створений людиною світ, влада цієї 

реальності над суб'єктом набула цілком матеріальний і відчутний вимір. 

З'явилася, мабуть, сама зручна за все існування людства відповідь на 

запитання «Хто винуватий?«. Річ уже не йде про античний Космос, який не 

піддається осмисленню (хоча, а як же бути з античними героями й 

богоборством?) і не про трансцендентного християнського Бога й не про 

саму людину як єдиного суб'єкту відповідальності за все, що відбувається, 

але про цілком земні інститути.  Влада, соціальні структури, система 

освіти, традиції, релігія, повсякденність, інші люди - усе позиціонується як 

якесь вороже людині середовище, що переслідує єдину мету - 

«поневолення» людини через заповнення його свідомості бажаними цьому 

середовищу стереотипами - те, чому М. Фуко дає назву «суб'єктивація«. 

Онтологічна реальність уперше стає за розмірами схожою з  людиною й 

матеріалізується, втрачає анонімність, знаходить особу.     

На ґрунті подібних умонастроїв розцвітають пишним кольором 

численні теорії «всесвітніх змов» і кампанії по їхньому викриттю. У 

кінематографі й літературі набирають популярність есхатологічні і 
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постапокаліптичні мотиви, що розкривають «дійсну будову світу», сховане 

за ширмами ілюзорної реальності створюваної тими або іншими 

індивідуальними або сукупними суб'єктами (так, тепер уже саме 

суб'єктами), цілком матеріальними, які піддаються раціональному 

осмисленню - владою, інопланетянами, міжнародними корпораціями, 

засобами масової інформації та ін. 

Перехідний характер цього періоду відображається в самих назвах 

соціально-філософських концепцій, що з'являються в цей час. Мова йде 

про епоху постмодерна, яка прийшла на зміну модерну (Ж. Ліотар); про 

постіндустріальне суспільство, яке змінило індустріальне (Д. Белл). Від 

класичної філософії ми переходимо до некласичної і далі до 

постнекласичної. Сучасне суспільство характеризують як постекономічне 

(В.Л.Іноземцев), посткапіталістичне (П. Друкер), період постісторії 

(А. Гелен, А. Курне, Ж. Бодрийяр), постсучасності (А. Гулига, Ж.-Ф. 

Лиотар), постлюдяної реальності (В. Шкуратов) і ін. З'являється й безліч 

більш вузьких концепцій, таких як постгуманізм, постполітика, 

постсекулярізація та ін. 

Наступна тенденція пов'язана з поступальною критикою суб'єкта, яка 

досягла апогею в проголошені в шістдесятих роках ХХ сторіччя «смерті 

суб'єкта» (яка декларує, звісно, зникнення саме модерністського розуміння 

суб'єкта, а не самої людини як суб'єкта), «смерті автора», «кризи 

індивідуальності», «кризи суб'єктивності» та ін. Подібні гасла стали 

закономірним підсумком інтелектуальних пошуків - занадто багато основ 

людської суб'єктності було розкрито, занадто багато  детермінуючих 

факторів було виявлено, щоб продовжувати визнавати адекватність цієї 

моделі суб'єкта.  

Тут слід ураховувати, що постмодерністський світогляд, як реакція на 

кризу західноєвропейського соціального укладу, є скоріше констатацією й 

критикою цієї кризи, чим конструктивною рефлексією про можливості її 
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подолання, закономірним результатом чого стає свого роду бравада, 

«бенкет під час чуми»: «Усе погано? Ну так давайте трощити те, що поки 

ще залишилося!«. Есхатологічні тенденції начебто «смерті суб'єкта», 

«кінця історії», «кінця соціального» та ін., також як раніше - констатація 

«смерті Бога», є не «убивством» цих сутностей, але констатацією їх 

загибелі, яка вже відбулася. А потім - коли вже нема чого втрачати – 

бенкет на їхніх зруйнованих могилах. Постмодерн немов знаходить якесь 

мазохистське задоволення в розтрощуванні останків того, що колись 

уважалося людиною й суб'єктом, із захватом відшукуючи нові й нові 

механізми абсолютної його обумовленості, сконструйованості. Це 

уявлення відповідає прийнятим характеристикам філософії постмодерна в 

цілому - не як яскраво вираженого філософського напрямку, але скоріше 

як констатації вичерпаності творчих потенцій культури Заходу [70]. 

Суб'єктність кінця ХХ століття характеризується, на думку 

А.Н. Ільїна, Д.А. Зубової співіснуванням двох протилежних тенденцій, 

пов'язаних з тотальним  конформізмом або, навпаки, із граничним 

індивідуалізмом [82, 80]. До кінця сторіччя стає очевидним, що 

постмодернізм - у своєму постструктуралістському вираженні й 

деконструктивістській методології - прийшов у тупик. Стали ясними як 

перехідний характер деконструктивізму й постмодерну в цілому, так і 

усвідомлення необхідності нового зсуву гуманітарної парадигми, який став 

би, одночасно, розвитком і подоланням деконструктивізму [152]. Зараз вже 

вщухає перший запал руйнування, стає видно, що ураган деконструкції, що 

бушував у західній культурі протягом декількох десятиліть, залишив після 

себе витоптані пустищі на місці всіх існуючих раніше онтологічних 

базисів на місці самого суб'єкта. У зв'язку із цим одним із центральних 

філософських питань пізнього постмодерна, його новим «брендом», стає 

питання, яке задається тим або іншим способом, про те, «хто приходить 

після суб'єкта?» [13].   
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У зв'язку із цим останні десятиліття ХХ століття, пройшли під знаком 

соціально-культурних революцій, буму нових концепцій соціально-

історичного розвитку – уже пост-пост-сучасності, пророкувань 

принципово нової соціокультурної епохи, прогнозів і моделей суспільства, 

яке формується.  

З одного боку, суб'єкт – по суті, усе той же, новочасовий, 

картезіанський – впиваючись своєю волею від усіх мислимих детермінант і 

підґрунтя, претендує на все більшу суб'єктність, що виражається в 

«відкритті» суб'єктності нових груп людей і формуванні свого роду 

«культу толерантності», всеїдності, уседозволеності. Расова, етнічна, 

гендерна суб'єктність; суб'єктність дітей, інвалідів, людей похилого віку й 

навіть тварин – усі ці теми стають ключовими в сучасних соціальних 

дослідженнях.  

Коротко охарактеризуємо трансцендентальну парадигму суб'єктності. 

Онтологічна реальність – численні й децентровані «культурні підґрунтя» - 

мова, повсякденні практики, соціальні інститути й владні структури, 

економічні відносини й навіть конкретні персони й організації. Суб'єкт – 

«останки» картезіанського суб'єкта, який безупинно запитує про 

можливість і доцільності власного існування, з одного боку і того, що 

вимагає усе більшої волі, і суб'єктності, з іншої. Співвідношення суб'єкта й 

онтологічної реальності: домірність і єдиноприродність, знову взаємне 

проникнення. Просторова організація опозиції «суб'єкт – онтологічна 

реальність»: знову горизонталь, ризома. Верховенство: коливання у всім 

діапазоні варіантів: від віри в загальну суб'єктність до констатації «смерті 

суб'єкта».  

Є підстави вважати, що поштовхом для кристалізації нового 

європейського (а, можливо, і глобального) суб'єкта стає сучасний розвиток 

інформаційних і комунікаційних технологій, а точніше - поява в першім 

десятилітті ХХІ століття діалогічних засобів масової інформації й 
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мобільних засобів зв'язку. Тому «історія європейського суб'єкта» буде 

продовжена в наступному розділі, задачею якого є аналіз тієї нової 

парадигми суб'єктності, яка, припустимо, починає формуватися в західній 

культурі на початку ХХІ сторіччя. 

 

Висновки до другого розділу . 

Отже, у даному розділі запропонована модель періодизації 

західноєвропейської суб'єктності. Під парадигмою суб'єктності (від греч. 

παράδειγμα, «приклад, модель, зразок») розуміється «конфігурація» 

суб'єктності, специфічна для тієї або іншої історичної епохи або соціальної 

системи, яка характеризує відповідні до даної культури:  а)  тип суб'єкта, 

б) тип позасуб'єктної (онтологічної) реальності, в) тип відносин між ними, 

який виражається в опозиціях близькості-розмежованості, верховенства-

підпорядкування, вертикалі-горизонталі-центру, розмічає цінністно-

смисловий універсум тієї або іншої культурної системи, «яка кодує» 

суб'єкта, і той світ, який йому відкривається, конституює той тип суб'єкта, 

який «прив'язаний» до даного типу культури,  й детермінує форми 

мислення й активності, характерні для даного типу культури або для даної 

соціальної системи. У такому випадку вся історія буття з'являється перед 

нами як історія послідовних втілень суб'єктності. В історичному процесі 

Західної Європи від Античності до початку ХХІ століття запропоновано 

виділити чотири парадигми суб'єктності: античну, середньовічну, 

новочасову й парадигму суб'єктності постмодерна.  

Наведений у розділі аналіз історичних типів суб’єктності доводить, 

що основним змістом цієї категорії є саме характеристика ставлення 

суб'єкта до тієї чи іншої онтологічної реальності, в якій при поглибленому 

розгляді незмінно виявляють себе різні проекції божественного. Це 

дозволяє інтерпретувати суб’єктність на перетині філософського та 

релігієзнавчого дискурсів, та обґрунтувує взаємозв’язок між типом 



68 

 

(парадигмою) суб’єктності тієї чи іншої соціальної системі, та формою 

релігійності, яка притаманна цієї системі. 
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РОЗДІЛ 3 

РЕЛІГІЙНІ АТРИБУТИ «МЕТАСУБ'ЄКТНОЇ» ПАРАДІГМИ 

ХХI СТОРІЧЧЯ 

 

 

3.1. Від технічних революцій до онтологічного розширення 

реальності. 

Однією з найбільш актуальних тенденцій сучасності прийнято 

вважати процеси глобалізації, під яким звичайно розуміють процес 

всесвітньої культурної інтеграції й уніфікації. Справедливості заради слід 

зазначити, що цей процес відбувається переважно у формі «вестернизації, 

однак для даного дослідження це не має принципового значення. 

Фактично, глобалізація – це інтеграція по горизонталі: інтеграція етносів, 

культур, регіональних економік і так далі. Але сьогодні відбуваються 

також процеси, які можна охарактеризувати як інтеграцію по вертикалі: 

стрімке злиття двох рівнів реальності – фізичної та віртуально-

комп'ютерної.  

Ці процеси все більш зближають фізичну й віртуальну сфери 

соціального буття: з однієї сторони має місце дигіталізація і фіксація в 

Мережі свого роду «відбитків» об'єктів фізичного миру, у тому числі, 

людини; з іншого боку, активно здійснюється проектування віртуальних 

об'єктів і даних у фізичну реальність. 

«Механізмом» першого з цих процесів виступають технології, які 

можна узагальнити під визначенням доповненої віртуальності, які 

здійснюють процеси трансляцію фізичної реальності у віртуальну за 

допомогою фіксації її в цифровому коді та розміщення на 

загальнодоступних платформах. Це соціальні мережі й віртуальні мири, 

«населені» віртуальними двійниками людей, які безупинно публікують 

інформацію про всі дрібниці свого й чужого життя; системи «народного 
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відеомоніторингу», міські веб-камери – тисячі очей, що безперервно 

спостерігають і безупинно транслюють у Мережу, у загальний доступ усе, 

що відбувається в їхньому полі зору; «народні мапи», геоспільноти, 

наповнення веб-мап тривимірними об'єктами та інші тенденції, які поєднує 

сфера неогеографії і так далі.  

Другий важливий вектор злиття фізичної й віртуальної реальностей 

реалізується завдяки технологіям доповненої (або розширеної) реальності. 

Тут має місце зворотний процес: винесення об'єктів віртуальної реальності 

назовні, у фізичний світ, яке, у свою чергу, здійснюється двома шляхами: 

за допомогою присвоєння об'єктам реального світу міток, які забезпечують 

їх зв'язок з відповідними Інтернет-ресурсами, а також наповнення 

фізичного простору споконвічно віртуальними об'єктами й персонажами. 

У якості прикладів можна привести технології штрихового й QR-

кодування та радіочастотної ідентифікації й засновані на них інформаційні 

проекти. Наприклад, такі проекти, як створена в 2011 році QRpedia, яка 

пропонує своїм учасникам інструменти для створення й розташування на 

об'єктах реального світу штрих-кодових ярличків з додатковою текстовою 

інформацією, а також посиланнями на сторінки Вікіпедії. У результаті 

предмети фізичного світу починають існувати у формі метапродуктів 

(metaproducts), що складаються із фізичної частини (властиво предмета), 

сенсора та інформації, трансльованої в Мережу. Сенсорні мережі, які 

мають важливу роль у моніторингу людей, об'єктів і інфраструктур, 

оцінюванні стану навколишнього середовища, у виконанні догляду за 

хворими, що перебувають удома, і розв'язуванні безлічі подібних завдань. 

Власно, технології доповненої реальності, які, фактично, перетворюють 

мобільні телефони в інтерактивні довідники, які добудовують 

інформаційний простір для місць, у яких ми перебуваємо, і вже активно 

застосовувані в рекламі, туризмі, навчанні й безлічі інших сферах 

діяльності. Зокрема, наприкінці листопада компанія МТС запустила 
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всеукраїнський проект розширеної реальності, присвячений Євро 2012. 

Реалізація проекту почата в місті Донецьку, де вже створено близько двох 

десятків зображень історичних об'єктів Донецька, побачити які буде 

можливо через браузер доповненої реальності, розробкою якого також 

зайнята МТС. Технології «розумного будинку» надають широкі 

можливості для керування предметами у власному будинку на відстані. Це 

й тисячі людей, що бігають у кросівках з датчиками або із трекером бігу, 

запущеним на смартфоні, дані яких автоматично публікуються у 

відповідному блозі. Це люди, що лягають спати із трекерами сну, які 

автоматично публікують інформацію в мережевому просторі. А з 

урахуванням простоти використання всіх цих можливостей, можна 

прогнозувати швидкий бум насичення фізичного світу подібними 

віртуальними об'єктами. І тут уже, на відміну від наведеного вище 

прикладу з оснащення об'єктивно існуючих об'єктів цифровими 

інформаційними мітками, усе обмежене лише фантазією творця таких 

об'єктів. Звична фізична реальність, яку ми можемо бачити крізь браузер 

розширеної реальності, набуває зовсім фантастичних рис, наповнюючись 

об'єктами й істотами, існування яких можливо лише в цьому 

інтегрованому середовищі. Причому, помітимо, усі ці процеси 

здійснюються відповідно до основних принципів Веб 2.0, тобто в рамках 

відкритих проектів тисячами, якщо не мільйонами людей. 

Таким чином, мова йде не тільки про все більшу віртуалізацію нашого 

фізичного існування та поглиблення у віртуальний світ (а саме такі 

висловлення  часто звучать для характеристики сучасних людей, особливо 

молоді). Так, подібні тенденції характеризували суспільство в період 

початку розвитку Інтернету. Але з розвитком мобільних комунікаційних 

технологій розширеної реальності, геопозиціонування та ін. можна 

говорити про появу зворотних тенденцій: свого роду «повернення» людей 

у фізичну реальність. Але необхідно розуміти, що це вже зовсім нові люди, 
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які ні на хвилину не втрачають зв'язків ні з віртуальним світом, ні з 

тисячами таких самих нових людей і об'єктів, незалежно від їхнього 

фізичного місцезнаходження. І це вже зовсім нова реальність, насичена 

віртуальними об'єктами, яка пронизана безліччю зв'язків з реальністю 

віртуальною й, в остаточному підсумку, усе більш повно зливається, 

інтегрується з нею.  

 Очевидно, чітке розмежування кіберпростору й простору фізичного, 

віртуальної й фізичної реальностей скоро втратить зміст. Сьогодні 

відбувається розширення соціальної реальності, а сучасне суспільство стає 

свого роду «інтегрованим світом», яке характеризується новим ступенем 

цілісності та  взаємопроникнення матеріального й нематеріального, 

«реального» і віртуального. Ця нова інтегрована реальність проникає 

усюди: «вийти з мережі» скоро буде просто нікуди, залишитися осторонь 

неможливо – як, наприклад, на сьогоднішній день для нас немає виходу за 

межі планети Земля. 

Як затверджує ряд дослідників, люди, що народилися протягом 

останніх 15 років ( тобто в самому кінці XX – початку XXI в.) вже 

практично не помічають різниці між «онлайновою» та фізичної 

реальностями: для них ці реальності є продовженням одна одної [3], тобто 

існує тільки одна інтегрована, змішана  реальність, де перманентне 

перебування «online» стає нормою.  

Більш того, усе це вже сприймається як належне, як щось, що було 

завжди, у чому немає нічого дивного. Таким чином, ми маємо справу з 

формуванням нової культурної аксіоматики, тобто з метафізичними, 

парадигмальними засадами всієї соціокультурної реальності. 

 

3.2. Діалогічні медіа та гіперкомунікація як фактори  суб'єктної 

революції.  

І в цій новій соціальній реальності діє новий суб'єкт. Точніше (і це 
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головне!), вона створюється цими суб'єктами. І, що найголовніше, 

кількість цих суб'єктів колосальна, а в максимумі наближається до 

кількості дієздатних людей у світі.  

Власно, описані процеси й не могли б мати місця, якби не 

трансформувався, причому дуже суттєво, тип суб'єктності. Згідно з 

визначеннями А.Я. Гуревича [54], Дж.П. Мердока [117], категорії культури 

(культурні універсалії), до яких може бути віднесена й суб'єктність, не 

тільки детермінують існування суспільства, але й самі завжди обумовлені 

процесами, що відбуваються в ньому. Тому, на думку А.Я. Гуревича, їхнє 

положення двояке: з одного боку, вони завжди відображають суспільну 

практику й, таким чином, детермінуються їй. Але разом з тим ці категорії 

визначають поведінку індивідів і груп, тобто впливають на суспільну 

практику, сприяючи тому, що вона «відливається у форми, яка відповідає 

«моделі світу», у яку групуються ці категорії» [54].  

Безсумнівно, ці твердження справедливі й для характеристики 

суб'єктності: будучи істотним визначальним моментом розвитку й 

функціонування суспільства, суб’єктність, у свою чергу підвласна впливу 

різних зовнішніх факторів. Можна припустити, що, з одного боку тип 

суб'єктності виступає показовою характеристикою конкретної цивілізації, 

конкретного типу культури й у цій якості може бути охарактеризований як 

фактор історичних процесів. Але з іншого боку,  тип суб'єктності сам 

виступає як «вторинне» соціальне явище, породжене цілим комплексом 

причин: економічних, політичних, духовних, соціальних. При цьому 

основною детермінуючою силою в різні періоди можуть виступати різні 

аспекти соціокультурного буття. Починаючи із другої половини ХХ 

століття головним фактором, що детермінує соціокультурні трансформації, 

у тому числі, трансформації суб'єктності, дослідники з різних галузей 

знання практично одноголосно називають інформаційні й комунікаційні 

технології – так само, як в інші періоди історії людського суспільства цю 
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роль відігравали природні  або  релігійні, фундаментальні наукові 

відкриття і так далі. Це відображається в соціальних концепціях останніх 

десятиліть, у яких сучасне суспільство одержує назви постіндустріального 

(Д. Белл), інформаційного (Ю. Хаяши, пізній Д. Белл [29]), мобільного 

(Я. Засурский [78]), мережевого (М. Кастельс [89]), суспільства знань 

(П. Друкер), суспільства вікіномики (Д. Тепскотт, Є. Уильямс) [155], 

нетократії (А. Бард, Д. Зодерквист) [28], надіндустріального (Е. 

Тоффлер [151]), інформаційної цивілізації або електронної ери 

(М. Маклюен [115]) та інші подібні.  

Конкретно, можна затверджувати, що вигляд сьогоднішнього світу 

визначили три вектори розвитку технологій: створення глобальної мережі 

Інтернет (як інформаційного простору); поява соціальних мереж (як 

комунікаційного простору й простору загальної творчості); створення й 

поширення мобільних пристроїв зв'язку, мобільних комп'ютерів, систем 

геопозиціонування, технологій розширеної реальності та ряду інших 

технологій, що створили можливість практично перманентного 

перебування мільйонів людей «на зв'язку» у цьому просторі. 

Завдяки цим технологічним відкриттям у першому десятилітті XXI 

століття відбувається трансформація інформаційно-комунікаційного 

простору. Розуміння сутності цього простору перетерплює зміни із часом: 

те, що спочатку розуміли як середовище обміну інформацією, в останні 

роки починають розглядати в основному як комунікативне середовище. 

Ми ж уважаємо актуальним виділити ще іншу сторону природи 

віртуального простору, яка базується на його інформаційно-

комунікативній природі, але не ідентичну їй. Мова йде про становлення 

інформаційно-комунікаційного простору, по-перше, як простору тотальної, 

загальної творчості й конструювання реальності, у якому відбувається  

формування особливого типу суб'єктності (що запропоновано позначити як 

феномен пансуб’єктності), а по-друге, як особливого інтегрованого 
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віртуально-фізичного рівня соціальної реальності, яка не просто доповнює 

традиційні форми й рівні її існування, але, що сплітається з нею в 

нероздільне ціле (що запропоновано позначити як феномен 

метапросторовості або метареальності).  

Ці дві характеристики сучасного соціального простору – розуміння її 

як інтегрованої віртуально-фізичної реальності і як простору загальної 

творчості й пансуб’єктності – можна вважати одними з найважливіших 

характеристик сучасності. 

Соціальні мережі як каталізатор творчої революції: становлення 

феномена «панавторства».  

 Для розуміння особливостей будь-якої епохи й обґрунтування її 

виділення необхідно окреслити її границі й позиціонувати її в ряді 

минулих і прогнозованих етапів розвитку суспільства. Період кінця ХХ - 

початку ХХІ століття  породив шквал концепцій, які по-різному 

характеризують суть сучасності та її відмінності від інших епох. Те, що 

нова епоха настала, уже рідко викликає сумнів, і найпоширенішими 

критеріями її виділення є концепції, що беруть за основу розвиток 

інформаційних і комунікаційних технологій. Одним з перших, хто 

запропонував модель періодизації історії відповідно до технологій обміну 

інформацією, був М. Маклюен [115]. Його модель покладена в основу 

подальшого дослідження як найбільш підходяща для реалізації його 

завдань - аналізу трансформації суб'єктності в суспільстві гіперрозвинених 

інформаційних і комунікаційних технологій.  

Головний методологічний принцип М. Маклюена можна 

сформулювати так: духовний і матеріальний прогрес людства визначають 

не знаряддя праці або освоєння природи, не економіка, політика або 

культура, а канали соціальної комунікації. Залежно від каналів масової 

комунікації (mass media), що домінують у той чи інший історичний період, 

він виділив в історії людства чотири епохи: усне або дописемне  
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суспільство (канал комунікації - членороздільна мова), рукописне 

суспільство або епоха письмової кодифікації (тексти, закодовані 

письменами), книгодрукарське суспільство або епоха друкарства 

(типографські тексти) і епоха електронних засобів зв'язку [115]. Трохи 

видозмінивши цю періодизацію, візьмемо за основу вже не тільки канал, 

але також його «пропускну здатність» і, головне, вектор поширення 

інформації. 

1. Першою інформаційною революцією, за Маклюеном, стала поява 

членороздільної мови. Єдиним каналом комунікації був акустичний канал, 

а, отже, інформація транслювалася усередині невеликих соціальних груп, 

обмежених досить вузькими границями ареалу проживання. Поява 

писемності стала першим засобом передачі інформації в широких 

географічних межах. Але, оскільки читання було доступне лише вузькому 

шару соціальних еліт, був обмежений і канал трансляції інформації: від 

одного вибраного до іншого вибраного. Таким чином, обидва періоди, 

незважаючи на використання різних каналів комунікації, 

характеризуються: а) односпрямованістю вектора поширення інформації 

(суб'єкт-об'єктна модель) і б) незначною кількістю цих векторів.  

2. Поява друкарського верстата створила можливість широкої 

трансляції інформації від деяких вибраних до багатьох не вибраних. 

Інформація стає продуктом масового споживання. Це вже зміна не тільки 

каналу поширення інформації, але також і значне збільшення «пропускної 

здатності» цього каналу, тобто у процесі комунікації й поширення 

інформації задіяна все більша кількість учасників, усе більше одиничних 

векторів. Спрямованість же інформаційного обміну при цьому не 

змінюється й залишається суб'єкт-об'єктною, односпрямованою. Тобто 

число учасників процесу росте, але росте в основному за рахунок об'єктів, 

споживачів. Ю.В. Лоскутов визначає «соціум, у якому переважають 

об'єкти керування, а не суб'єкти самоврядування скоріше як поліоб'єктне, 
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ніж  полісуб'єктне суспільство» [113]. Черговою інформаційною 

революцією М. Маклюен вважає винахід швидкісних телекомунікацій - 

радіо, телебачення (а ми сьогодні додамо до цього появу мережі Інтернет). 

Але, по суті, навіть Інтернет першої хвилі став лише удосконаленою 

моделлю друкарні, «ідеальним друкарським верстатом», що дозволив 

миттєво й безкоштовно тиражувати інформацію. Подібно паперовим 

книгам епохи Гуттенберга, це була трансляція від деяких творців сайтів до 

безлічі реципієнтів, отже, поява Інтернету першої хвилі, або Веб 1.0, 

будучи, безперечно, технологічною революцією, не стало революцією 

соціальною. Щодо телебачення й радіо, то вони взагалі оцінюється 

багатьма дослідниками як наймогутніший інструмент маніпуляції 

суспільною свідомістю, тобто, по суті, найпотужнішим інструментом 

десуб'єктивації суспільства за всю історію людства.  

3. І тільки початок другої хвилі розвитку Інтернет, розробка стандарту 

«Веб 2.0» і створення соціальних мереж сучасного типу змінює 

спрямованість вектора передачі інформації: схема «від деяких вибраних до 

багатьох», що сформувався з появою друкарського верстата, поступається 

місцем новій схемі – «від багатьох до багатьох», а в максимумі – «від усіх 

до всіх». Інформація стає продуктом масового виробництва. Це із 

упевненістю можна трактувати як соціальну революцію: кожна людина 

стає й читачем, й автором; усе більше учасників процесу створення й 

поширення інформації стають його суб'єктами. Тобто вперше в історії має 

місце перехід від суб'єкт-об'єктної до суб'єкт-суб'єктної моделі масової 

комунікації. При цьому кількість векторів поширення інформації 

продовжує зростати.  

Тепер можна помітити, що хронологічно антична й середньовічна 

парадигми суб'єктності збігаються з маклюеновскою додрукарською 

епохою; епоха картезіанської суб'єктності Нового часу – з монологічною 

епохою друкарства; парадигма суб'єктності епохи постмодерна й криза 
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європейського суб'єкта – з також монологічною «епохою електронних 

засобів зв'язку» (радіо, телебачення, а також ранній Інтернет); і, нарешті, 

запропонована пансуб’єктна модель формується в результаті появи в перші 

роки ХХІ сторіччя діалогічних засобів масової інформації й комунікації. 

 При цьому якщо в останні десятиліття ХХ століття ґрунтом для 

«пост-концепцій» став ривок у розвитку інформаційних технологій, 

уперше відзначений у роботах Д. Белла, Е. Тоффлера та ін., який, власне, й 

дозволив говорити про зміну епох, у перше десятиліття ХХI століття ми 

спостерігаємо новий «бум» соціально-філософських концепцій 

(інформаціональне суспільство або галактика Інтернет (М. Кастельс [88]), 

Вікіномика (Д. Тепскота [155] та ін.), нові обрії для якого відкрила поява 

технології Веб 2.0 і розвиток соціальних мереж. Таким чином, якщо, на 

думку ряду аналітиків (наприклад, В.А. Ємеліна [69]), існує генетичне 

споріднення інформаційних технологій та постмодерністського світогляду, 

сьогодні можна говорити про існування аналогічного зв'язку між 

технологіями нової хвилі розвитку Інтернет і становленням нового 

дискурсу, нового світогляду; тобто про становлення нової епохи, що 

приходить на зміну постсучасності. Феномен загального авторства й 

творчої активності, що покладений в основу виділення цієї епохи, 

запропоновано позначити як «панавторство» [94].  

Від панавторства до пансуб’єктності. 

Наслідком розглянутих вище технологічних інновацій стало 

формування однієї з фундаментальних характеристик сучасного 

кіберпростору – становлення його як середовища тотальної, загальної 

творчості, яка розуміється у двох аспектах: як активна участь у створенні 

навколишньої реальності і як творчість самостворення. 

Розуміння кіберпростору як середовища не тільки комунікації, але 

також спільної творчої діяльності людей простежується в багатьох 

роботах. У цьому ряді - і «електронна галактика» М. Маклюена [115], і 
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концепція просьюмерізма Е. Тоффлера й ідея «пірінгового виробництва» у 

моделі «вікіномики» Д. Тепскотта і Є. Вільямса [155], і поняття 

«краудсорсинга», уведене Дж. Хауі та М. Робинсоном і популяризоване Є. 

фон Хиппелем і концепція «креативного суспільства», яка розвивається 

такими авторами як Дж. Хоукінс, Р. Флорида, Ч. Лендрі, і ін.; і прогноз 

настання «економіки творчості» у роботах І. Ейдмана [171]. При цьому 

потрібно відзначити, що більшість авторів зазначених концепцій обмежує 

свої моделі рамками економіки або (рідше) літературної творчості. 

Очевидно, слід розширити границі розуміння творчої активності індивідів 

або груп у віртуальному просторі, екстраполюючи феномен активної 

тотальної творчості (панавторства), говорячи вже про процес спільного 

конструювання, співтворення значною кількістю членів суспільства (у 

максимумі – усіма) реальності, яка оточує, – причому, як буде показано 

нижче, уже не тільки віртуальної.  

Кіберпростір по своїй природі є семіосферою (якщо використовувати 

термінологію. Ю. Лотмана, який в 1984 році ввів у науковий оборот цей 

термін), у якій людина взаємодіє не з конкретними матеріальними 

об'єктами і явищами, а з їхніми знаково-символічними відобразеннями.  

Тут знаходять свій буквальний вираз характерні для постсучасності 

концепції Л. Вітгенштейна, Ж. Деррида, М. Хайдеггера про текстову 

природу реальності. Адже віртуальний простір - це простір, який 

складається з тексту. Тому, згідно М. Епштейну, текстуалізація - перша 

умова входження в комп'ютерний простір, який, як і людський мозок, не 

сприймає  ніяких вторгнень предметного світу, тільки знакові. У зв'язку із 

цим він пропонує для характеристики кіберпростору термін 

«пантекстуалізм» [177]. А оскільки сучасна людина проводить у 

кіберпросторі усе більше часу, можна говорити про те, що саме 

середовище проживання людини набуває усе більш символічного 

характеру [150]. Більше того, саме існування в ній зводиться до актів 
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писання. За словами М. Епштейна, бути у віртуальному просторі - значить 

писати [177]. 

Власно, технологія Веб 2.0 не вносить сюди ніяких принципових змін. 

Скоріше вона просто розширює границі цього середовища, відкриваючи 

двері у нього мільйонам людей по усьому світу. Усі ці люди, не маючи 

ніякого іншого способу існування в Мережі, починають створювати себе і 

навколишній світ у символах. Це - цілком закономірне явище, яке 

відповідає  особливостям мистецтва постсучасності, для якого характерне 

стирання граней не тільки між високим і масовим мистецтвом, але й між 

мистецтвом і не мистецтвом взагалі. Ряд дослідників вважає, що 

вдосконалення і доступність технічних засобів відтворення, розвиток 

комп'ютерної техніки й інформатики поставили під сумнів оригінальність 

творчості, «чистоту» мистецтва як індивідуального акту творення, привели 

до його «дизайнизації» [177]. Але з іншого боку, саме це й створило 

можливість для формування простору тотальної творчості, про який ми 

говоримо. 

 При цьому представляє цінність наступне положення. Віртуальну 

реальність часто розуміють як «подвоєння реальності«. Але це більше, ніж 

подвоєння, відтворення існуючого, тому що людина привносить туди свою 

мрію, ідею, не завжди втілену у фізичній реальності. Тобто мова йде саме 

про творчу діяльність, яку  здійснює у кіберпросторі зростаюча кількість 

людей. Мережа сьогодні - це світ, який у значно більшій мірі піддається 

зміні з боку людини, ніж фізична реальність. Тому в мережнім суспільстві 

для кожної людини виникає (принаймні, потенційно) можливість не тільки 

пасивно сприймати будь-який зміст культури, але й впливати на нього. Це 

відкриває новий обрій культури – орієнтацію на глобальну творчість і 

індивідуальний внесок кожного [102]. 

Наслідки розглянутих трансформацій сучасного суспільства 

спостерігаються вже сьогодні, і, слід зазначити, вони неоднозначні. Одним 
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з найбільш істотних наслідків розглянутих трансформацій стає придбання 

широкими масами доступу до інструментів впливу на соціальні процеси. 

І. Ейдман вважає, що в останні роки, уперше в історії, в умовах діалогічної 

інформаційної культури соціальних Інтернет-Мереж, маси отримали 

власний голос у настільки істотних масштабах. Вони не тільки одержали 

доступ до величезного, неконтрольованого масиву інформації в Інтернеті, 

але й стали самостійним її джерелом [171]. 

 Донедавна повсякденний погляд на маси визначався  роботами 

Ф. Ніцше, Ж. Бодрийяра та ін., а натовпу людей приписувалися такі 

характеристики як обмеженість, схильність забобонам, паніці, агресії й, на 

думку багатьох дослідників, нездатність виступати як самостійний суб'єкт 

соціального процесу. В 2002 році Г. Рейнгольд [133] вводить поняття 

«розумного натовпу», яке підхоплює й розбудовує цілий ряд авторів - 

Д. Тепскотт [155], Дж. Шуровьєськи [167] і ін., які  проголошують нові 

гасла сучасного суспільства, відповідно до яких «разом ми розумніше, ніж 

поодинці», колективна творчість і колективне прийняття рішень значно 

більш ефективні, ніж індивідуальне мислення, а сама природа інформації 

має на увазі, що вона не може належати одній людині.  

Ця модель миттєво екстраполюється практично на всі соціальні 

процеси й інститути. Сучасні держави, відповідно до ідеалів концепцій 

«інформованого суспільства» і «демократизації даних», змагаються в 

інформаційній відкритості всіх соціальних процесів і інститутів, яка 

забезпечується багато в чому завдяки платформі Веб 2.0.  Концепція 

інформованого суспільства має на увазі не тільки відкритість даних, але 

також активну участь громадян у  державних процесах. Основний принцип 

мережної (цифрової, електронної) демократії - можливість для кожного 

безпосередньо брати участь у прийнятті будь-яких значимих рішень 

співтовариства, до якого він належить. Наприклад, на порталі «Електронна 

Україна» під гаслом «Пишемо закон разом» кожний громадянин не тільки 
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одержує доступ до звітних документів усіх суспільних структур влади і 

управління, але й знаходить можливість коментувати законодавчі акти всіх 

рівнів і пропонувати свої доповнення й зміни.   

І хоча народна правотворча ініціатива як форма особистої участі 

громадян у місцевім самоврядуванні - явище не нове, сьогодні цей 

феномен набуває немислимих раніше масштабів. Додамо до цього 

зростаючу популярність руху за вільну й відкриту інформацію, відкриту 

науку, колективні енциклопедичні й довідкові ресурси – свого роду 

«народні енциклопедії», концепцію «краудсорсинга», яка припускає 

передачу корпораціями значної частини прав у прийнятті рішень 

широкому колу користувачів та ін.  

Масштаб зазначених змін такий, що дає підстави говорити про зміну 

соціального суб'єкта, суб'єкта історії в сучасному «мережевому» 

суспільстві. Можливо, сьогодні ми спостерігаємо найбільш буквальне 

втілення ідеї демократії за всю історію суспільства.  

При цьому істотним штрихом до описаної ситуації є все більше 

взаємопроникнення кіберпростору й фізичного світу і формування єдиного 

віртуально-фізичного простору буття. На відміну від попередніх періодів 

розвитку Мережі, коли віртуальний і фізичний простори практично не 

перетиналися, сьогодні діяльність людини у віртуальному просторі усе 

більше поширюється  на фізичний світ. Таким чином, кіберпростір стає 

місцем організації продуктивної діяльності - причому в багатьох випадках 

- діяльності у фізичному світі. Це не тільки стає можливим шляхом до 

подолання стану відчуженості, характерного для постсучасного 

суспільства, але й багаторазово підсилює описані вище можливості 

«мережної демократії».  

 В міру того, як відбувається усе більш тісна інтеграція фізичної й 

віртуальної реальностей, і в міру того, як у цей інтегрований простір 

виявляється залученим усе більша кількість людей, а їх перебування в 
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ньому займає все більшу частину їх життя, феномен активної тотальної 

творчості й авторства перестає обмежуватися створенням і поширенням 

текстів і інформації, стрімко екстраполюючись на всі сфери соціального 

буття, що було запропоновано позначити як «пансуб’єктність». Під цим 

розуміється процес спільного конструювання, співтворення значною 

кількістю членів суспільства (у максимумі – усіма) реальності, яка нас 

оточує, – причому вже не тільки віртуальної. 

Описане становлення інтегрованої віртуально-фізичної соціальної 

реальності як середовища тотальної, загальної творчості стає 

найважливішим фактором, який визначає вектор подальшого розвитку 

суспільства. Масштаби зазначених змін такі, що дають підстави говорити 

про зміну соціального суб'єкта, суб'єкта історії в сучаснім суспільстві. У 

глобальному процесі загальної со-творчості Автор, суб'єкт, «похований» 

філософією постмодерна, відроджується – але вже в новому вигляді, а ми, 

можливо, спостерігаємо найбільш послідовне втілення ідеї демократії за 

всю історію суспільства. 

Отже, можна сказати, що становлення феномена панавторства й, далі, 

пансуб’єктності, глобальної загальної творчості і співтворчості реальності 

є найбільш фундаментальною характеристикою сучасного кіберпростору. 

А з урахуванням  того, що сьогодні ми одночасно спостерігаємо не тільки 

відтворення об'єктів фізичного світу в кіберпросторі, але й іншу сторону 

цього процесу - перенос особливостей раціональності і моделей поведінки, 

які формуються там, у фізичну реальність – фундаментальною 

характеристикою сучасного суспільства в цілому. Очевидно, інші 

характеристики як кіберпростору, так і всієї  сучасної соціокультурної 

реальності можна розглядати як похідні стосовно нього. Можливо, 

посилення участі всіх в створенні Всього і виявиться ключем до подолання 

стану «смерті автора», до якого прийшла епоха постсучасності, і до 

довгоочікуваного «воскресіння суб'єкта»? 
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Від пансуб’єктності до метасуб’єктності.  

І нарешті, апогеєм розвитку й сполучення двох розглянутих тенденцій 

– формування віртуально-фізичної метареальності, у яку інтегрована 

значна частина населення планети, і трансформації соціального суб'єкта – 

стає формування в цьому просторі своєрідного колективного, 

надіндивідуального розуму. Якщо вище ми говорили про те, що в 

пронизаному інформаційними зв'язками світі кожна людина стає 

суб'єктом, який творить, то тепер можна розвити цю тезу і говорити про те, 

що безліч таких суб'єктів, об'єднаних віртуальними зв'язками, утворюють 

складний надіндивідуальний суб'єкт. Таким чином,  сама Мережа стає 

суб'єктом, який само організується, та нікому повною мірою непідвласний. 

«Тhe media is the message» - говорив М. Маклюен, підкреслюючи, що 

створювані людиною засоби інформації набувають здатності змінювати 

його самого. «Тhe media is the subject», – можемо додати ми сьогодні. При 

цьому описаний вище феномен пансуб’єктності  переростає в нову форму 

суб'єктності, яку можна позначити як метасуб’єктність.  

У цій ситуації вгадуються риси відомих концепцій – від ідеї ноосфери 

в розумінні Т. де Шардена й В.І. Вернадського, надлюдської істоти 

В.Ф. Турчина, концепції колективного розуму Н.Н. Моісеєва до моделей з 

досить далеких від соціальної філософії областей знання, таких як модель 

суперорганізму, запропонована У.М. Уилером або еусоціальності, описана, 

зокрема, С. Батра і Є. Уилсоном. Крім того, у процесах, що відбуваються 

сьогодні, інтеграції віртуальної і фізичної реальностей, а також інтеграції 

суб'єктів можна зазначити риси так званого метасистемного переходу. 

В.Ф. Турчин, розробляючи цю модель, розумів під метасистемним 

переходом інтеграцію деякого числа систем у єдине ціле, у нову систему 

більш високого рівня з виникненням нового рівня керування. При цьому 

нова система по відношенню до старих є метасистемою [153], [154]. 

З позицій цієї теорії В.Ф. Турчин розглядає і процеси соціальної 
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інтеграції. Він пророкує, що соціальна інтеграція буде продовжуватися у 

двох напрямках, які можна назвати шириною й глибиною. З одного боку, 

інтеграція світових культур приведе до утворення єдиного світового 

співтовариства й світового уряду. З іншого боку, він передбачає 

продовження інтеграції «у глибину», а саме: фізичну інтеграцію 

індивідуальних нервових систем зі створенням людських «надістот» [153]. 

Риси обох цих процесів можна відзначити в розглянутих в даній 

роботі соціокультурних трансформаціях. Саме в інтегрованому віртуально-

фізичному універсумі з його поступово зникаючими просторово-часовими 

границями інтеграційні процеси «завширшки» досягають максимальної 

повноти. Інтеграція ж «у глибину» (нехай і не у формі «появи потенційно 

безсмертних людських надістот») проявляє себе в розглянутих феноменах 

пансуб’єктності й метасуб’єктності.  

Але при цьому має значення ще один напрямок інтеграційних 

процесів: інтеграція самих віртуальної й фізичної реальностей у 

нероздільну метареальність, у якій і діє новий інтегрований суб'єкт.  

Можна говорити про те, що ці онтологічні зміни можна розглядати як 

метасистемний перехід, в результаті якого і формуються основні 

онтологічні характеристики сучасної соціокультурної реальності: 

метареальність і метасуб’єктність, а також, безсумнівно, формується нова 

парадигма суб'єктності, яка характеризує новий тип відносин між 

людиною (суб'єктом) і буттям.  

 

3.3. Релігійні атрибути сучасної суб'єктності. 

Аналізуючи парадигму суб'єктності, яка формується, у відповідності з 

запропонованою вище методологією, тобто, насамперед, розглядаючи її 

крізь призму відносин людини (суб'єкта) з певною позасуб'єктною 

реальністю, можна простежити її відмінності від попередніх історичних 

типів суб'єктності. Людина, яка знаходить в інтегрованій віртуально-
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фізичній реальності немислимі раніше можливості в плані створення як 

навколишньої соціальної реальності, так і самого себе, який вступає у 

творчу полеміку з безліччю таких же суб'єктів у всіх точках земної кулі, 

фактично, «заповнює» згадану вище сартрівську «діру в душі» уже не 

Космосом (як в Античності), не Богом (як у Середні століття), не 

єдиновладним власним «Я» (як у Новий час), не Іншим (яким виступають 

ті або інші культурні фактори в ХХ столітті), але якимось новим 

колективним існуванням – якимось «Ми», у якім кожний індивідуальний 

суб'єкт інтегрований не тільки з іншими суб'єктами, але й із самою 

пронизаною комунікаційними мережами віртуально-фізичною реальністю.  

І в цьому «Ми» можна розгледіти явно божественні атрибути. Адже 

людина, яка вважала себе органічною і, у принципі, безправною, 

безсуб'єктною частиною природи і Космосу, цілком підлеглою 

трансцендентному Богу-Творцеві, яка протиставляв себе світу-об'єкту, яка 

шукала основи буття в сфері культури, тепер знову, уперше з епохи 

античності, виявляється включеною у реальність - але вже на принципово 

іншому рівні. Нова інформаційно-комунікаційна реальність не тільки 

створена людиною, але і є перманентним продуктом колективного 

творіння – уже не нечисленною групою «вибраних», але все зростаючою 

значною кількістю соціальних суб'єктів.   

 Та й сам цей простір давно переступив рамки інформаційного 

середовища й середовища комунікації і може розглядатися як свого роду 

духовний простір, який по своїй можна ролі для людини можна порівняти 

із простором релігійним. Підкреслимо: мова йде не про актуальну сьогодні 

тему впливу інформаційних і комунікаційних технологій на релігійність, 

не про перенос тих або інших релігійних практик у віртуальний простір, 

але про становлення самого кіберпростору як простору релігійного.  

 Як вже було зазначено, це – простір тотального авторства, у якім 

кожна людина може відчути себе творцем навколишньої реальності. 
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Кіберпростір сьогодні – це полігон для загальної творчості. За словами 

М. Епштейна, у кіберпросторі «бути - значить писати» - адже існування в 

цьому, суцільно символічнім середовищі можливо лише в одній формі – у 

формі знаків, текстів, а виходить, це зобов'язує людину до постійної 

творчої активності, відтворення себе й навколишньої реальності за 

допомогою символів. У результаті всі стали творцями, які втілюють свої 

мрії й фантазії в створенні  ідеальних світів. 

Кіберпростір – це простір відносно рівних можливостей. Потенційна 

анонімність, що не дає можливостей фізичного контакту й перевірки 

відповідності віртуальної особистості «реальному» вигляду її власника,  це 

середовище знає тільки один критерій оцінки: сконструйований 

віртуальний образ і здатності до його популяризації.  

Кіберпростір – це простір популярності. На зміну анонімності, яка 

була характерною на початку століття, приходять індивідуальність, 

незвичайність, популярність самопрезентацій, фото- і відеосесії, 

щоденників. Звідси й перехід рекламних і Pr-Проектів в Інтернет, поява 

горизонтальних співтовариств в Інтернеті. Інтернет перестає бути 

анонімним простором, це доступний спосіб як можна більш широко й 

відкрито просунути себе, свої інтереси і смаки. Разом із усе більшим 

включенням у соціальні мережі й значимістю правил, особливостей і 

змістів формування мережевої ідентичності формується простір нової 

щирості, де системами доказу відкритості й «справжньості» стають різні 

версії самопрезентацій через демонстрації кола друзів, культурних 

симпатій, посилань [122]. 

 Це простір волі, онтологічними характеристиками якого є  

принципова варіативність і множинність, стирання просторових і 

тимчасових границь, ілюзія анонімності її мешканців; відсутність яких би 

то ні було метанаративів (а, отже, можливість індивідуального 

конструювання змістів); слабкі горизонтальні зв'язки й відсутність форм 
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централізованого контролю й керування. Простір, який має подібні 

характеристики, закономірно стає благодатним ґрунтом для задоволення 

сподівань і мрій людей - у межах, немислимих у світі фізичному, тобто 

стає для багатьох людей свого роду простором духовності, близьким по 

своїм характеристикам до релігійної сфери. 

 Це простір самостворення й конструювання власної ідентичності, 

«мистецтва себе» (М. Фуко), «самовинаходу» [51]. На відміну від 

фізичного світу, який задає індивідові чіткі рамки для самоідентифікації 

(стать, вік, зовнішня привабливість, етнічна приналежність,  професія, 

соціальний статус та ін.) – світ віртуальний принципово безмежний і дає 

користувачеві волю самопрезентації, обмежену лише його фантазією. 

Більше того, віртуальна особистість, зафіксована текстуально або 

візуально й представлена на оцінку інших користувачів, також неминуче 

стає своєрідним жанром творчості. При цьому відбувається злиття суб'єкта 

творчості (автора) з його об'єктом (адже, створюючи віртуальні 

особистості, автор, фактично, творить сам себе – і найчастіше, як було 

показано вище, у безлічі варіантів). 

Кіберпростір – це досвід переживання власної множинності. На думку 

М. Епштейна, це  можливість «прожити багато життів, перемінити багато 

імен», змінюючи свою віртуальну особистість зі швидкістю й у межах, 

немислимих у матеріальному світі. 

Це – простір «повсюдиприсутності», що дозволяє одночасно « бути 

присутнім» у декількох різних місцях, перебувати в діалозі з багатьма 

людьми, відслідковувати в режимі реального часу події в самих віддалених 

точках планети. 

Кіберпростір – це простір небінарності, подолання самого 

фундаментального принципу західної раціональності – бінарної структури 

світу. У цьому середовищі – нескінченно варіативному та множинному, 

інтерактивному та  діалогічному знаходять своє вираження  тенденції 
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постмодернізму, вихідним пунктом якого є не порядок, а хаос, а об'єктивну 

реальність заміняють різні форми дискурсу. Саме тут кожний одержує 

можливість виходу за межі бінарності в нескінченний простір варіацій. 

Кіберпростір – цей простір переживання містичного досвіду. 

Наприклад, Т. Лірі [109] розглядає саме перебування в кіберпросторі як 

релігійне переживання, форму релігійного досвіду, фактично – досвід 

виходу з тіла. 

Кіберпростір – це простір потенційного безсмертя. Мережеві 

інтеракції, засновані тільки на документах,  відбуваються в письмовій 

формі, що дає можливість збереження будь-якої інформації. Множинність 

«життів» у комп'ютерних іграх і віртуальних світах, нескінченний строк 

існування сторінок у соціальних мережах (тільки в 2011 році в Євросоюзі в 

рамках реформи законодавства в області захисту персональних даних 

почався розгляд питання про можливість повного видалення сторінок) і, 

головне, можливість тиражування результатів власної творчості – усе це 

дає відчуття подолання власної кінцевості, трансцендування за межі себе.  

Тому кіберпростір – це простір гри, свята (як його розуміє, наприклад, 

М. Бахтін), тобто місце, де людина може зробити те, що неможливо або 

неприйнятно в реальнім житті, втілення мрії, яка не завжди може бути 

втілена у фізичній реальності.  

 Як сфера реалізації бажання й мрії, світ Інтернету, світ віртуальної 

реальності в чомусь нагадує мрію про рай [145].  Але цей «віртуальний 

рай» утворюється не трансцендентним Богом, а кожною людиною « по 

своєму образу й подобі». Таким чином, на відміну від простору 

традиційних релігій, сучасний інтегрований віртуально-фізичний простір 

не стільки стає засобом контакту із трансцендентним, скільки створює 

ілюзію всемогутності, дозволяючи людині не наблизитися до сакрального, 

а відчути себе ім. Фактично, створюючи Інтернет, людина створює той 

простір, у якім вона нарешті може відчути свою богорівність. 
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Висновки до третього розділу. 

Отже, у результаті розвитку інформаційних і комунікаційних 

технологій людство зустрічається з новою технологічною й 

соціокультурною реальністю, без розуміння якої неможливе розуміння 

сучасної людини й суспільства, а, отже, неможлива філософія як така. 

Зміни, що відбуваються, носять не стільки технічний, скільки 

гуманітарний, соціальний характер. На наших очах формується нове 

суспільство, нова людина й нова модель комунікацій і соціальних 

взаємодій. Тому сьогодні діалог філософії й сфери інформаційних 

технологій стає як ніколи актуальним і здобуває нові риси: філософи, 

соціологи й фахівці в області інформаційних технологій  уже не можуть 

існувати друг без друга, тому що тільки на стику цих двох областей знання 

можливе розуміння нового світу, у якім «реальний» і віртуальний шари 

зливаються в нероздільну цілісність.  

Ця ситуація стає однією з передумов зміни суб'єктної парадигми, яка 

усе ясніше усвідомлюється науковим співтовариством. Питання ж про те, 

яким буде цей новий світ – пустелею децентрованої та безособової 

суб'єктності С. Жижека [72, 73], царством планетарного розуму, ерою 

абсолютного індивідуалізму [134], епохою нової соборності, 

краудсорсинга [133, 167], панавторства [94] і всесвітнього співробітництва 

або чимсь ще – поки залишається відкритим. Так само як і питання про 

кращий тип суб'єктності, формування якого є бажаним з урахуванням 

існуючої ситуації в західноєвропейському світі і напрямками його 

подальшого розвитку. Відповідь на ці питання визначає як стратегію, так і 

тактику подальшого цивілізаційного розвитку.    

1. У зв'язку з розробкою в перші роки ХХI століття методики 

проектування Інтернет-Ресурсів, що одержала назву «Веб 2.0» і 

поширенням соціальних мереж представляється не тільки правомірним, 
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але й необхідним розширення розуміння сучасного кіберпростору як 

простору буття, онтологічного простору, особливої форми реальності, яка 

по ступеню значимості не уступає реальності фізичній.  

2. У зв'язку із трансформаціями сучасного інформаційно-

комунікативного простору, які в результаті відбулися сьогодні, можна 

говорити про зміну інформаційної й соціокультурної парадигми й початку 

нового цивілізаційного етапу, який у даній роботі аналізується під 

робочою назвою «суспільство 2.0». Цей процес можна трактувати не 

стільки як технологічну, і навіть не стільки як інформаційну революцію, 

скільки як соціокультурну, оскільки зазначені зміни торкнулися й 

перетворили всі основні сфери життя суспільства й створили умови для 

становлення нового типу раціональності й ідентичності. Можна 

стверджувати, що світ стоїть на порозі завершення ситуації 

«постсучасності». 

3. Найважливішим фактором зазначених трансформацій і, як наслідок, 

однією з фундаментальних характеристик сучасного суспільства можна 

вважати відкриту творчу природу сучасного кіберпростору, позначену в 

роботі як феномен «панавторства» і розглянуту як одне з істотних умов 

для вирішення цілого ряду протиріч, властивих сучасному суспільству. Є 

підстави вважати, що посилення загальної участі всіх в створенні Всього 

виявиться ключем до подолання стану «смерті автора», до якого прийшла 

епоха постсучасності, і до «воскресіння суб'єкта». 

4. У сучасному віртуалізованому суспільстві затверджується новий - 

відкритий, динамічний, множинний характер самоідентичності. Тому, 

може, саме в цьому міститься можливість подолання характерної для 

сучасного суспільства проблеми розщеплення ідентичності.  

5. Зростаючий ступінь залучення широких кіл людей у соціальні 

процеси дозволяє говорити про зміну соціального суб'єкта в сучаснім 

«мережевім» суспільстві й найбільш буквальнім втіленні ідеї демократії за 
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всю історію суспільства й, отже, може розглядатися як можливий шлях до 

подолання стану соціальної відчуженості. 

6. Онтологічні зміни, розглянуті в роботі (інтеграцію віртуальної й 

фізичної реальностей і інтеграцію соціальних суб'єктів)  можна розглядати 

як метасистемний перехід, у результаті якого й формуються основні 

онтологічні характеристики сучасної соціокультурної реальності: 

метареальність і пансуб’єктність, які можна розглядати як нові системні 

рівні реальності й суб'єктності. Ці два аспекти можна розглядати як 

фундаментальні характеристики сучасного суспільства й, як наслідок, як 

фактори, які детермінують усі інші особливості й напрямки трансформацій 

сучасної соціокультурної реальності. 

7. Інтегрований віртуально-фізичний простір, який формується, 

набуває рис простору релігійного. Це визначається не тільки і не стільки 

тим фактом, що в нього переноситься все більша кількість  елементів 

релігійного життя, скільки тим, що, фактично, дозволяє людині відчути 

свою богорівність.  
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РОЗДІЛ 4 

ВПЛИВ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ВІРУЮЧОГО, 

ЯКИЙ Є КОРИСТУВАЧЕМ ІНТЕРНЕТУ 

 

 

4.1. Психоемоційне навантаження користувачів Інтернету як 

актуальна проблема сучасності. 

В останні роки спостерігається комп'ютеризація всіх сфер суспільного 

життя. Комп'ютери стають необхідною приналежністю офісів, медичних 

установ, шкіл, міцно входять в наш побут. Швидке поширення нових 

інформаційних технологій стає одним з атрибутів сучасності.  

Простота доступу до Веб-сторінок призвела до того, що до Internet 

став підключатися самий що ні на є масовий користувач - всім мережа 

Internet цікава, корисна, а багатьом навіть життєво необхідна. Кількість 

користувачів стала нестримно зростати – в кілька разів щороку. Щупальця 

глобальної мережі вже проникли в багато сфер людської діяльності, і 

вплив Інтернету продовжує рости. Зростання кількості користувачів 

комп'ютерних технологій, розповсюдження комп'ютерних мереж, типу 

Інтернет, різного роду програм - фактори, які так чи інакше впливають на 

кожного [180]. 

У результаті комп'ютеризації людство зіткнулося з проблемою 

наслідків зв'язку «комп'ютер-психіка». Про її актуальності свідчить той 

факт, що в 1996 році в американській офіційній класифікації психічних 

хвороб (DSM) з'явився новий розділ  «Кібернетичні розлади», які 

викликаються перевтомою і стресами в результаті тривалого перебування 

у віртуальній реальності. Деякі фахівці ведуть мову про появу так званого 

синдрому «Інтернет - залежності», коли людина «поглинається» 

інформаційними, ігровими та іншими видами комп'ютерної діяльності, 

втрачає відчуття реального часу, часто йдучи у світ віртуальної реальності 
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від справжньої реальності [3].  

Сьогодні стає поширеною точка зору, згідно з якою робота в Інтернеті 

може стати джерелом хвороби, і є наркоманією в буквальному сенсі слова. 

Інші кажуть, що «не дуже ясно, чи правомірно взагалі говорити про 

Інтернет-залежність. Веб-серфінг, очевидно, є не настільки руйнівним 

заняттям, як вживання наркотиків. Треті стверджують, що мережа надає 

можливість приємно провести час і не викликає фізіологічної залежності. 

Це «екологічно чистий» помічник від стресів [181]. 

Як би то ні було, те, що Інтернет все ж таки впливає на психіку 

користувача, не викликає сумніву. Глибокий вплив Інтернету на психіку і 

свідомість людини пояснюється специфікою, ключовими моментами 

«ефекту віртуальної реальності», якими виступають «занурення», тобто 

відчуття присутності у віртуальному світі та інтерактивність, тобто 

можливість взаємодіяти з об'єктами цього світу і впливати на них. Таким 

чином, Інтернет задовольняє як свідомі, так і підсвідомі потреби 

користувачів. Він містить все, чим користувач може бути захоплений.  

Тому проблема Інтернет-залежності, без сумніву, сьогодні є 

актуальною. Згідно з даними останніх досліджень вихід у світ фантазій 

став однією з найпоширеніших стратегій поведінки сучасної молоді у 

важких життєвих ситуаціях. Наприклад, комп'ютерна гра стає механізмом 

втечі певної частини дітей та молоді від реальності. Вже існують 

концепції, згідно з якими «алкоголем» постіндустріальної епохи були 

наркотики, а в інформаційну їм стануть комп'ютерні ігри. 

Виділяють кілька видів Інтернет-залежності: кіберсексуальна 

залежність – непереборний потяг до відвідин порносайтів і занять 

кіберсексом; пристрасть до віртуальних знайомств; нав'язливе здійснення 

покупок в Інтернет-магазинах і участь у віртуальних аукціонах, конкурсах 

лотереях; нав'язливий Веб-серфінг – нескінченні подорожі по Мережі, 

безладний пошук інформації; «гейм-залежність» – пристрасть до 
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комп'ютерних ігор. 

4.2. Фактори підвищення психоемоційного навантаження віруючих в 

кіберпросторі. 

Вплив Інтернет-технологій на релігійну сферу. 

Здається, до цього переліку слід додати також свого роду 

«кіберрелігійну» залежність, яка є однією з сторін більш широкої 

проблеми психоемоційного навантаження віруючих в Інтернеті. 

Справа в тому, що відродження релігійного життя, яке почалося  на 

території колишнього СНД в останні десятиліття XX століття, 

хронологічно збіглося зі становленням у всьому світі інформаційного 

суспільства та появою нового інформаційно-комунікаційного середовища - 

Інтернету. 

Цей збіг не випадковий. На думку багатьох західних дослідників, 

секуляризація була однією з характерних рис індустріального суспільства, 

але тепер, у період становлення і розвитку інформаційного суспільства, 

коли етнокультурна, національна і релігійна ідентичність все сильніше 

впливає на соціальні та політичні процеси, у багатьох країнах світу 

почався процес десекуляризація. Ці дві тенденції - незавершена 

секуляризація та початок десекуляризації – характеризують релігійно-

суспільне життя на теперішньому етапі. 

В Україні, де довгий час панував державний атеїзм, почали активно 

розвиватися релігійні організації та об'єднання. Набули особливої 

актуальності питання толерантності, міжрелігійних та міжконфесійних 

відносин. Паралельно іде пошук нових форм відносин релігії та 

суспільства, релігії і держави.  

На початку XXI століття в Україні поступово складається система 

релігійних ЗМІ, яка об'єднує друковану періодику, радіостанції, а також 

окремі телеканали і телепередачі. Особливе місце в цій системі займають 

релігійні Інтернет-ресурси. На сьогоднішній день Інтернет є одним з 
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основних каналів поширення інформації про релігії, важливим 

майданчиком інформаційно-комунікаційного обміну всередині релігійних 

організацій та одним із засобів для усвідомлення індивідуумом своєї 

культурної та релігійної ідентичності. 

Релігійний сегмент Інтернету надає все більший вплив на релігійне 

життя суспільства і поступово займає в системі релігійних ЗМІ 

рівноправне місце, поряд з пресою, радіо-і телемовленням.  При цьому 

Інтернет - це вільне середовище, практично не обмежене ідеологічними та 

формальними рамками, які діють в «великих ЗМІ», крім того, тут діють 

інші комерційні схеми. Тому спектр тем, штучним чином звужений в 

сучасному медійному мейнстримі (друкованих виданнях, на радіо і 

телебаченні), тут виглядає значно ширше. 

Таким чином, найважливіша роль, яку відіграє Інтернет в релігійному 

житті, полягає в тому, що це єдиний на сьогоднішній день майданчик 

міжрелігійного діалогу не на офіційному рівні, а на рівні рядових членів 

релігійних організацій та активістів. У реальному житті представники 

різних релігій та конфесій досить рідко зустрічаються для обговорень 

широкого кола питань. В Інтернеті ж вони вступають в один простір. Перш 

за все, мова йде про інтерактивні форуми та обговорення матеріалів на 

сайтах Інтернет-ЗМІ. 

Але проблема в тому, що сьогодні Інтернет стає не лише майданчиком 

міжрелігійного діалогу, місіонерським полем традиційних релігій, але 

також способом поширення різних квазірелігійних ідей. Тут ми 

переходимо до питання релігійної та культурної ідентичності в Інтернет-

спільнотах. Інтернет сприяє трансформації форм вираження людської 

релігійності.  

Феномен мультирелігійності . 

Завдяки можливості участі в різних Інтернет-спільнотах, віруюча 

людина знаходить «другу релігійну ідентичність» [2]. Одним з прикладів 
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цього може служити феномен «мультирелігійності» – саме цим терміном 

можна позначити подвійну або навіть множинну релігійну ідентичність 

конкретного індивідуума. Цей феномен, який був властивий ряду східних 

культур протягом століть, починає проявляти себе в західному світі, і все 

більше людей поряд зі своєю «основною» релігією звертаються до 

релігійних традицій та практик інших релігійних систем. 

Поки феномен множинної релігійної ідентичності майже не згадується 

в соціологічних та релігієзнавчих дослідженнях ні в нашій країні, ні за 

кордоном, хоча подібні тенденції були відзначені окремими авторами 

досить давно. Так, на думку С. Cornille, можна говорити про те, що 

множинна релігійна ідентичність стає однією з інтегральних характеристик 

релігійної культури сучасності. З'являється все більше людей, які 

ідентифікують себе, наприклад, одночасно як буддиста і християнина, чи 

іудея і буддиста. Сьогодні вже не викликають здивування, наприклад, 

іудеї, що визнають рятівну жертву Христа; люди, що позначають себе як 

християни, в значній мірі залучені в ісламські (в основному суфійські) 

релігійні традиції; індуїсти, які вважають себе частково християнами і так 

далі [182]. У 1994 році R. Kamenetz в книзі «Єврей на квітці лотосу» (he 

Jew in the Lotus), що стала бестселером, вводить термін «Jewish Buddhist» 

(скорочено - Jubu або Buju), для позначення людини, що має єврейське 

походження і здійснює окремі буддійські практики або ж вважає себе 

рівною мірою прихильником обох традицій. Але, мабуть, найбільш 

поширеною комбінацією в Західній Європі і США можна вважати 

християн та іудеїв, які заявляють про свою причетність до буддизму. Той 

факт, що «в мультікультурному середовищі можливе виникнення 

множинної релігійної ідентичності (подвійний, потрійний і т.д.), 

відзначений і в новітніх вітчизняних дослідженнях. Слід зауважити, що 

подібна форма релігійної приналежності зовсім не обов'язково означає 

несерйозне, поверхове ставлення до релігії. Навпаки, саме такий вибір 
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часто підкріплюється більш широкою обізнаністю індивіда в питаннях 

історії релігії і культури, ніж у адептів однієї релігії «за традицією», 

постійною самоосвітою, вивченням даних питань і пр. 

Таким чином, сфера релігійної самоідентифікації сучасної людини 

розширюється, набуває відкритого характеру, а феномен множинної 

релігійної ідентичності проявляється в найнесподіваніших комбінаціях, 

включаючи різну кількість релігійних традицій. Людина стає не тільки 

полікультурною, але і полірелігійною. Звичайно, все це не може не 

створювати умов для надмірного психоемоційного навантаження на 

людину, сама особистість якої стає «розірваною» та множинною.  

Поширення квазірелігійних ідей . 

Крім того, Інтернет, завдяки своїй мережевій структурі створює 

живильне середовище для різного роду релігійно-суспільних рухів, які 

декларують свою прихильність однієї з традиційних релігій, але дізнатися, 

чи отримує їх діяльність на практиці схвалення офіційних релігійних 

лідерів, часто не представляється можливим. Внаслідок цього Інтернет 

сьогодні став не тільки майданчиком міжрелігійного діалогу, 

місіонерським полем традиційних релігій, але також способом поширення 

різних квазірелігійних ідей [2]. 

При вивченні розвитку релігійних спільнот в Інтернеті, не можна 

обійти стороною той факт, що з точки зору місії, поширення віровчення 

традиційним інституціональним релігіям Інтернет здатний дати менше, 

ніж новим релігійним рухам. Існують навіть думки про те, що «для будь-

яких релігійних пошуків поза інституційних релігій Інтернет дає величезну 

перевагу [180]. Якщо ви хочете створити нову релігію, то Інтернет дуже 

вам допоможе, якщо ви хочете вести місію для старих релігій за 

допомогою Інтернету, то це вам майже нічого не дасть. Якщо ви 

конструюєте якусь квазірелігійну або псевдорелігійну організацію, то 

Інтернет для цього є ідеальним простором, в якому подібні речі 
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розвиваються та  розповсюджуються подібно до вірусів [8]. Для «старих» 

релігій Інтернет є лише ще одним інструментом ведення місії, яким колись 

став друкарський верстат, але для релігійних і близько-релігійних рухів, 

що виникають в постіндустріальну епоху, він є часто єдиним ефективним 

засобом поширення своїх ідей. На думку Д. Гордона, яку він висловив у 

статті «Релігія і Інтернет», відкритий доступ до релігійної інформації 

сприяє розвитку релігій, в основі яких лежить не догма, а особистісне 

ставлення до сакрального [4].  

Цей фактор також підвищує психоемоційне навантаження на 

віруючих, які отримують у Мережі потік інформації, часто суперечливої, 

часто дратівливої, яку просто не можуть безболісно прийняти.  

 

4.3. Профілактика надмірної психоемоційної напруги віруючих у 

кіберпросторі. 

Щодо профілактики образи почуттів віруючих, ефективною мірою 

може стати розробка законодавчих актів, які будуть встановлювати міру 

покарання за образливі дії релігійної спрямованості у мережі Інтернет. 

Наприклад, у Росії вже йде підготовка  законопроекту про введення 

кримінальної відповідальності за образу почуттів віруючих. Максимальний 

термін покарання за цією статтею може становити три роки тюремного 

ув'язнення. Більш того, мова йде про те, що суди повинні мати можливість 

прискореного розгляду такого роду справ для того, щоб ефективно 

протистояти поширенню протиправного і екстремістського контенту в 

мережі [181]. 

Має сенс також пропозиція щодо створення маркування, що буде 

попереджувати користувачів мережі про те, що контент того чи іншого 

Інтернет-ресурсу може зачепити почуття віруючих. Введення такого 

маркування є ініціативою А. Лєбєдева, який нагадав про те, що з 1 вересня 

усі ЗМІ зобов'язані маркувати свою продукцію за віком, виходячи з лінійки 
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«0 +«, «6 +«, «12 +«, «16 +«, «18 +«. Аналогічні дії роблять і виробники 

відеопродукції. На думку А. Лєбєдева, саме таким чином можна захистити  

віруючих користувачів мережі від контакту з образливою інформацією. 

Лебедєв пояснює свою ідею так: «Цей знак буде розміщений скрізь, де 

можуть бути ображені релігійні почуття віруючих та 

використовуватиметься для попередження віруючих, що їх релігійні 

почуття можуть бути ображені» [182]. 

 

 

Висновки до четвертого розділу.  

Таким чином, розвиток новітніх засобів інформації і комунікації несе 

з собою не лише нові перспективи, але й нові загрози. Ці загрози 

торкаються усіх, без винятку, сфер людського буття, в тому числі, 

релігійного. Інтернет не лише надає віруючим додаткові можливості щодо 

пошуку важливої інформації та зміцненню релігійного діалогу, але також 

створює умови для надмірного зростання психоемоційного навантаження 

на віруючих та образи їхніх почуттів. Заходи щодо профілактики цих 

загроз повинні стати завданням державного масштабу нарівні з 

вирішенням таких проблем, як захист користувачів Інтернету від іншої 

інформації образливого характеру – екстремістської, порнографічної, 

насильницької та ін.       
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ВИСНОВКИ 

Отже, тема «суб'єкта», «суб'єктивності» і «суб'єктності» із часом не 

тільки не втрачає своєї актуальності, але й, навпаки, на початку ХХІ 

століття переживає черговий «бум» популярності. Не буде особливим 

перебільшенням визначити всю філософію другої половини ХХ століття як 

«філософію суб'єкта» – будь то концепції деконструкції суб'єкта або 

пошуки нового суб'єкта. На початку ХХІ сторіччя ця тема забарвлюється в 

нові тони у зв'язку із прогнозованою зміною суб'єктної парадигми під 

впливом сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Відбувається 

становлення вже не суб'єкта-мікрокосму (як в Античності), не суб'єкта 

створеного (як у середньовіччя), не суб'єкта, який пізнає (як у Новий час), 

не суб'єкта, який живе (як у філософії життя й екзистенціалізмі), але 

суб'єкта діючого (що ще раз обґрунтовує необхідність використання 

категорії «суб'єктність» замість «суб'єктивності»). 

При цьому необхідно пам'ятати про те, що ця ситуація може нести в 

собі як нові перспективи, так і нові загрози. Сучасний світ перебуває у 

свого роду точці біфуркації, у стані відкритості для будь-яких змін – як 

спонтанних, так і керованих. Очевидно, якщо в цій  ситуації ми не зробимо 

раціонального й обґрунтованого вибору подальшого шляху розвитку, цей 

вибір буде зроблений за нас у результаті сукупного впливу тих або інших 

факторів. Тому розробка потрібних моделей нової суб'єктності, адекватних 

проектів втілення цих моделей у реальності, а також розробка й реалізація 

відповідних методів і соціальних технологій стає однією з актуальних 

задач для представників самих різних галузей теорії й практики.  

Певний внесок у вирішення цієї задачі можуть внести й результати 

дослідження, представленого в даній магістерській роботі. Її основні 

теоретичні результати можна узагальнити в ряді тез. 

1. «Понятійна криза», характерна для всієї сучасної соціально-

гуманітарної галузі знань, поширюється й на проблематику «суб'єкту». 
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Поліконтекстуальність і неузгоджене використання даної категорії в різних 

галузях знання, а також наявність значної кількості синонімічних 

категорій, які позначають людину, призводять до розмивання поля її 

значень. Виражена історична динаміка значеннєвого «наповнення» даної 

категорії не дозволяє говорити про «суб'єкта взагалі», змушуючи щоразу 

уточнювати, як мінімум, про яку історичну епоху йде мова. Введена у 

філософський лексикон у Західній Європі епохи Просвітництва, категорія 

«суб'єкт» і сьогодні зберігає звужене до сугубо гносеологічного розуміння 

значення й тому лише з великою натяжкою може застосовуватися для 

позначення суб'єкта інших історичних періодів і, тим більше, 

неєвропейських культур. Недосконалість категоріального апарата не може 

не впливати на адекватність досліджень у даній сфері, тому першорядне 

значення сьогодні має уточнення категоріального апарата даної 

дисциплінарної області. Запропоновані в даній роботі уточнення 

категоріального апарата теми «суб'єкта» (перенос акцентів дослідження з 

категорій «суб'єкт» і «суб'єктивність» на категорію «суб'єктність») 

дозволяють подолати історичні викривлення й «осучаснення» її значень, 

неминучі при використанні в якості об'єкта аналізу категорії «суб'єкт»; 

гносеологічну редукцію, неминучу при використанні категорії 

«суб'єктивність»; а також «розірваність» поля значень категорії 

«суб'єктність» внаслідок однобічності її інтерпретації в окремих 

соціально-гуманітарних дисциплінах. Об'єднання гносеологічного, 

антропологічного й соціологічного аспектів інтерпретації цієї категорії 

дозволяє говорити про суб'єктність як про системну характеристику 

людини й суспільства. 

2. Запропонований у роботі онтологічний підхід до інтерпретації 

суб'єктності дозволяє розглядати її не як гносеологічну, антропологічну 

або соціологічну категорію, але виявляє її філософське значення як 

онтологічної категорії, що виражає відношення між людиною (суб'єктом) і 
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тією або іншою позасуб’єктною реальністю, у розрізі трьох параметрів: а) 

характеристики онтологічної реальності даної соціальної системи; б) 

характеристики її близькості до людині (їх просторове співвідношення в 

діапазоні варіантів від повного злиття до строгого розмежування); в) 

відносин верховенства-підпорядкування в цій парі (близькість «максимуму 

суб'єктності» до полюса людського або позалюдського). Суб'єктність, що 

розуміється подібним чином, може вважатися однією з фундаментальних 

характеристик культури в цілому й підпадає під визначення культурної 

універсалії, яка детермінує мислення й активність як конкретної людини, 

так і тієї або іншої соціальної системи в цілому й здатної виступати 

інструментом порівняльного аналізу різних епох і соціальних систем, а 

також критерієм періодизації історичного процесу. 

3. Обґрунтоване твердження, що суб'єктність як культурна 

універсалія, будучи незмінною характеристикою будь-якої соціальної 

системи або історичної епохи, характеризується мінливістю конкретно-

історичного змісту. Для позначення історичної динаміки суб'єктності 

запропоновано використовувати поняття «парадигм суб'єктності» 

(«суб'єктних парадигм»), під якими розуміється «конфігурація» 

суб'єктності, специфічна для тієї або іншої історичної епохи або соціальної 

системи. Парадигма суб'єктності характеризує відповідні до даної 

культури:  а)  тип суб'єкта, б) тип позасубъектной (онтологічної) 

реальності, в) тип відносин між ними, який виражається в опозиціях 

близькості-розмежованості, верховенства-підпорядкування, вертикалі-

горизонталі-центру, що розмічає ціннісно-смисловий універсум тієї або 

іншої культурної системи, «яка кодує» суб'єкта, і той світ, який йому 

відкривається; яка конституює той тип суб'єкта, який «прив'язаний» до 

даного типу культури, яка і детермінує форми мислення й активності, 

характерні для даного типу культури або для даної соціальної системи. У 

такому випадку вся історія буття з'являється перед нами як історія 
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послідовних втілень суб'єктності.  

Немаловажним при цьому є обґрунтування релігійних підстав 

західноєвропейської суб'єктності, які, незалежно від конкретно-історичних 

відмінностей, що характеризують відношення між суб'єктом і тієї або 

іншою онтологічною реальністю, завжди виявляють певні проекції 

сакрального.  

4. Є підстави вважати, що початок ХХІ століття стає періодом 

чергової зміни парадигми західноєвропейської суб'єктності, однією з 

найважливіших передумов якої стає поява й розвиток сучасних 

інформаційних і комунікаційних технологій. Усе більша інтеграція 

віртуальної й фізичної реальностей, яка можлива завдяки розвитку 

технологій «змішаної реальності» і мобільних комунікацій, формує новий 

інтегрований віртуально-фізичний простір соціального буття, яке 

запропоновано позначити як «метареальність». Розвиток діалогічних 

засобів поширення інформації сприяє залученню в процеси соціальної 

творчості все більшої кількості людей, об'єднаних у єдину мережу в 

описаному просторі «метареальності», що запропоновано позначити як 

«метасуб’єктність». Крім цього, слід зазначити, що інтегрований 

віртуально-фізичний простір, який формується, здобуває риси простору 

релігійного. Це визначається не тільки й не стільки тим фактом, що в нього 

переноситься все більша кількість  елементів релігійного життя, скільки 

тим, що, фактично, дозволяє людині відчути свою богорівність. 

Можливість практичного застосування результатів роботи 

обґрунтовується необхідністю в проведенні комплексних 

міждисциплінарних досліджень і, більше того, у формуванні спеціальних 

галузей знання, метою яких повинні стати як аналіз проблематики 

«суб'єкта», так і дослідження  того інтегрованого віртуально-фізичного 

простору, у якім існує цей суб'єкт. Конкретний результат  полягає, 

насамперед, у можливості застосування розробленої в ній методології для 
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аналізу конкретних історичних процесів і побудувати прогноз подальшої 

динаміки суб'єктності.  

Усе це відкриває подальші перспективи для аналізу категорій  

«суб'єкт», «суб'єктність» та «суб'єктивність», аналізу сучасного 

суспільства, а також більш глибокого розуміння людини й культури в 

цілому. 
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