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Передмова

У 2016-му «Філософія. Нове покоління» зустріла одинадцяту 
весну. Вже традиційно могилянці організовують міжнародну 
наукову конференцію із такою назвою. Щороку – нові підтеми 
і проблеми, різні мови і стилі дискусії, українські і закордонні 
учасники. «Нове покоління» навчилося завжди лишатись 
молодим, як і сама філософія, що завжди прагне до продовження 
розмови.

Цьогоріч нас об'єднала ідея міждисциплінарності: 
взаємовпливи, взаємодії філософії та природничих, соціальних, 
гуманітарних наук. Це спрацювало: учасники-філософи отримали 
нагоду стати для себе самих шуканим Іншим і включитися в 
дискусії на «мінному полі» – з природничниками, математиками, 
політологами, соціологами, філологами, істориками.

Базовим майданчиком для обговорень були чотири робочі 
секції: Philosophy, Science, Social Sciences та Humanities. А 
от квінтесенцією стали два круглі столи: «Філософія та 
гуманітарні науки: інтеграція чи деформація» і «Філософія та 
науки про суспільство і природу: точки наближення». Жодних 
компліментарних виступів і заготовлених доповідей! Натомість - 
справді інтелектуально азартні дискусії й несподівані припущення 
про те, кому, навіщо і в якій мірі потрібна філософія та вміння 
філософувати.

До збірки, яку Ви тримаєте в руках, увійшли авторські тексти 
тез доповідей і виступів учасників усіх секцій.
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Онтологічне підґрунтя природничих наук у Аристотеля

Богдан Бабенко 
Національний університет «Києво-Могилянська Академія»

Загальновідомим є твердження про те, що від Аристотеля бере 
свій початок природознавство. Більш того, він є першим філосо-
фом, який у своїй класифікації відводить наукам про суще, що 
перебуває в зміні, почесне місце серед наук споглядальних. Якщо 
порівнювати погляди Стагірита з його видатним учителем Пла-
тоном, який взагалі відмовляв природничим наукам, що дослі-
джують одиничне, у можливості бути науками, то в Аристотеля 
з одиничного сущого, що надано нам у досвіді починається наш 
процес пізнання. Такий різний погляд на цінність і роль знання 
про природу в Платона й Аристотеля зумовлений різницею в онто-
логії обох мислителів, яке в одному випадку стверджує, а в іншому 
заперечує можливість для природничих наук.

На початку треба зазначити, що під наукою (ἡ ἐπιστήμη) ро-
зуміється такий тип знання, який можна вважати загальним і 
необхідним. Це визначення Аристотеля стосується не тільки так 
званих «точних наук», які досліджують суще в певному аспекті. 
Він застосовує його й до метафізики, що досліджує суще взагалі. 
Ці критерії щодо істинного пізнання, які вперше були сформовані 
Парменідом у поемі «Про природу» і які передусім передбачають 
сталість, загальність і необхідність свого предмету, є запорукою 
того, що ми взагалі можемо щось знати напевно. Втім, мінливий 
світ досвіду, який постійно змінюється, не може цього задовольни-
ти, адже предмет, який ми ніби схопили і пізнали, наступної миті 
вже є іншим. Отже можна зробити висновок, що шляхом емпірії 
до наукового знання дійти неможливо. Таким чином світ чуттєво 
даного стає предметом гадки, тобто знання непевного і відносно-
го [6, с.18]. Більш того, одиничне і багатоманітне не може бути на-
звано тим, що є, так як бути сущим – це, передусім, бути чимось, 
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природничих наук, предметом яких є самостійне суще, що перебу-
ває в русі [2, с.156]. На другому ступені абстракції ми виокремлю-
ємо число як таке, чи лінію як таку, те, що організує матерію. Ними 
займається математика як наука про нерухоме, незмінне суще, яке, 
втім, не існує самостійно. Третьому ж ступеню абстракції відпові-
дає метафізика. 

Отже ми бачимо, що природничі науки в Аристотеля, які вивча-
ють суще в аспекті його змінності, можуть претендувати на роль 
загального і необхідного знання. Це пов’язано з місцем одинично-
го і конкретного в ієрархії нашого знання, адже саме з нього, дано-
го нам у відчуттях, починається процес пізнання світу. 

Література:
1. Аристотель. Физика / Аристотель // Собр. соч. : в 3 т. / 

Аристотель. – Т. 3. – М. : Мысль, 1981. – 613 с.
2. Аристотель. Метафизика / Аристотель. – М. : Эксмо, 

2006. – 608 с.
3. Аристотель. О душе / Аристотель. – М. : Государственное 

социально-экономическое издательство, 1937. – 180 с.
4. Жильсон Э. Избранное. Христианская философия / Этьен 

Жильсон. – М. : РОССПЭН, 2004. – 704 с.
5. Платон. Государство / Платон // Собр. соч. : в 4 т. / Пла-

тон. – Т. 3. – М. : Мысль, 1994. – 654 с.
6. Krąpiec M.A. Arystotelesowska koncepcja substancji / 

Mieczysław Albert Krąpiec. – Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 
2000 – 158 s.

Кант – методология или вдохновение для Ханны Арендт?

Наталья Беляева
Европейский университет в Санкт-Петербурге

В своем докладе мне хотелось бы поднять одну из наиболее 
обсуждаемых тем в современной политической философии и по-
литической теории – сложность отношений Канта и Арендт. Хо-
тя сама Ханна Арендт категорически отказывалась называть себя 

бути визначеним і сталим. Тому й для Парменіда справжнім чином 
є тільки таке суще (τό ὄν), яке є незмінним і вічним, тобто предме-
том, який схоплюється думкою, і знання тільки про нього може бу-
ти назване істинним.

У філософії Платона такими предметами стають ідеї, які іс-
тинно і в повній мірі є, так як відповідають критеріям, що їх вису-
нув до справжнього сущого Парменід. Саме їх Платон вважає за 
справжню реальність, тому й називає їх сущо сущим (ὄντος ὄν) та 
сутністю (ἡ οὐσία), через яку речі мінливого світу приналежать до 
сущого, як постійного і незмінного [4, с.337]. Саме вони конститу-
юють одиничне, роблять його тим, чим воно насправді є. Звідси й 
ієрархія сфер пізнання, де досвідне є тільки ширмою, яку ми стя-
гуємо, щоб пригадати і відкрити сферу мислиневого, яке й тільки 
може бути предметом справжнього знання, тобто науки. Це мис-
линеве належить до ноетичної і діаноетичної сфери, сфери вчення 
про ідеї і математики, які найбільш віддалені від непевного і змін-
ного, матеріального, що є предметом гадки [5, с.259]. Зрозуміло, 
що таке онтологія не є зацікавленою у розвитку наукового знання 
про емпіричний світ, тому що про нього неможливе певне і незмін-
не, а від так істинне знання. 

Аристотель, в порівнянні до Платона, вважає, що будь-яке на-
ше знання починається саме з дослідження одиничного (τόδε τι). 
Саме одиничні предмети, що існують самостійно, можна назвати 
сущим не у вторинному, а первинному значенні. Тому й запитуючи 
що ми можемо називати субстанцією (ἡ οὐσία), Аристотель прихо-
дить до висновку, що критеріям субстанційності відповідає оди-
ничне, яке втім розуміється не однорідно, а складено. В ньому ми 
можемо виділити різні елементи, одні з яких відповідають за його 
незмінність і тотожність, а отже слугують джерелом наукового 
пізнання (форма), інші ж відповідають за його змінність і багато-
манітність (матерія). Це суще ми можемо досліджувати з різних 
сторін, тобто будувати різні типи наук про нього [1, с.86]. Звідси 
три платонівські сфери знання стають трьома ступенями людсько-
го пізнання шляхом абстракції (ἡ ἀφαίρεσις) [3, с.102]. Ці ступені 
абстракції знаходять відображення у поділі теоретичних наук на 
фізику, математику і першу філософію. На першому ступені ми аб-
страгуємо загальне від одиничного і виділяємо загальні якості для 
певної групи одиничних сущих. На цьому базується методологія 
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представление в этом смысле предполагается присущим всем 
людям, по крайней мере существующим в рамках одной культур-
ной традиции. Его самоочевидность влечет за собой веру в нали-
чие единого критерия, истины не только в естественных, но и в 
социальных науках. Соответственно, sensus communis как усло-
вие для принятия решений и вынесения правильных суждений, 
по идее, лежит в основе как социального или общественного, так 
и политического устройства. Политика либерализма, господству-
ющая в Европе на протяжении многих столетий, таким образом и 
старается следовать предзаданным ценностям и нормам, носящим 
универсальный/эссенциалистский характер.

Однако, приняв во внимание такие условия sensus communis, 
как наличие логического мышления и накопленного опыта, пред-
ставляется невозможным обосновать его наличие в эстетической 
сфере (суждениях об искусстве), поскольку она предполагает от-
сутствие каких-либо законов или правил, которым можно было бы 
следовать с неизменной точностью. Именно поэтому Кант вводит 
новое понимание sensus communis как сопутствующего процеду-
ре рефлективного эстетического суждения, а не просто любого. 
Именно об этом пишет Ханна Арендт в своих политических ра-
ботах, возводя способность к принятию политических решений 
к эстетической способности суждения Иммануила Канта. Ведь 
политика предполагает бесконечный поток новых и как прави-
ло частных феноменов, интерпретировать которые приходится 
каким-то иным способом. Способность суждения становится для 
нее не просто способностью правильно рассуждать и отличать 
истину от лжи, как утверждал Декарт, или выносить эстетическое 
суждение вкуса, как утверждал Кант, но и уметь находить новые 
правила социального и общественного функционирования в 
условиях их отсутствия. Другими словами, Арендт предлагает 
по-новому трактовать sensus communis как нечто, что не лежит на 
поверхности, но может рождаться только каждый раз и заново, но 
никогда не сможет полностью разрушить устоявшуюся иерархич-
ность ценностей.

В своем докладе я постараюсь, во-первых, вкратце реконстру-
ировать рецепцию Канта Арендт, затронув такие понятия как 
«sensus communis», «широкий образ мысли», «зритель» и «реф-
лективное суждение». Во-вторых, очертить основные линии 

философом, взамен предлагая термин «исследователь политичес-
кой мысли», общепринято считать, что истоки ее политической 
теории сугубо философские. Вспомнить об этом легко, если вы 
слышали о ее «Лекциях по политической философии Канта». Од-
нако еще до такой эксплицитной отсылки к своим философским 
истокам Арендт начинает проводить параллели между полити-
ческими и социальными событиями и отдельными концептами 
философии Канта. В современной политической философии су-
ществует огромный корпус работ, посвященный взаимоотноше-
ниям Кант – Арендт, раскрывающий практически все возможные 
аспекты их соприкосновения. Однако, что интересно для темы 
данной конференции, все эти исследования делятся поровну меж-
ду философией и политической теорией. Другими словами, авторы 
до сих пор не могут решить философ Ханна Арендт или политичес-
кий теоретик. Также не менее важным остается вопрос, легитим-
но ли она использовала философию Канта в качестве основы для 
своей методологии (если она вообще есть, ведь заключительная 
часть трилогии «Жизнь ума» «Суждение» так и не была написа-
на), или только лишь вдохновлялась ею, подменяя означаемые и 
создавая нечто абсолютно новое. Но, если это новое получило зна-
чительное развитие в дальнейшей истории мысли, то так ли важно, 
была ли она «верной дочерью» Канта?

Чтобы осветить существующий диспут, я предлагаю рассмо-
треть одну из наиболее дебатируемых в Arendt’d scholarship тем – 
понятие sensus communis, знакомое философам в первую очередь 
по кантовской «Критике способности суждения». Имея широ-
кую историю от Аристотеля и Цицерона, Шефтсбери, Вико и Пей-
на, Грамши и Вирно, оно апроприируется Арендт и становится 
основой для ее теории политического суждения. И именно оно 
появляется еще в «Истоках тоталитаризма», за несколько лет до 
выхода «Лекций по политической философии Канта».

Sensus communis (понятый как здравый смысл) традицион-
но (иудео-христианская и Декартовская традиции) предпола-
гает эссенциалистскую трактовку, объясняющую феномены и 
процессы социального мира из их единой парадигмы. Другими 
словами, социальная реальность формируется под влиянием 
неизменности феноменов, существующих благодаря некой об-
щей родовой характеристике. Здравый смысл как самоочевидное 
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з самого початку (хоча і також нетематизованно) являли собою 
також ніщовіння, що виступало у модусі сумніву. Без самого цьо-
го сумніву метод Декарта не мав би ніякого сенсу, тобто і тут грає 
свою важливу роль Ніщо.

Якщо перейти вже до позитивізму 20 сторіччя, наприклад – до 
Віденського гуртка, то тут ми побачимо, що Ніщо (хоч знов-таки 
не зовсім свідомо) є центром уваги. Усі суперечки щодо побудови 
чистої мови з «осмисленим» змістом речень, що протиставля-
ються «беззмістовнии» реченням, мають на увазі, що Ніщо тісно 
пов̀ язано с природою самої мови. Найулюбленіший приклад Лака-
на [4] – зі словом «слони», вимовляючи яке ми дозволяємо слонам 
з'явитися у порожній кімнаті, має також і протилежну сторону – 
якщо ми говоримо “слони”, то це означає також, що слонів насправ-
ді у кімнаті нема. Феномени кривди, обману та помилок можливі 
тільки завдяки мові і саме тому, що Ніщо проявляє себе саме тут. 
Якщо дійсно, як говорить Гайдеггер, «Мова – це оселя Буття», то в 
цій оселі, безперечно, є кімната для Ніщо.

У позитивізмі (аж до Віденського гуртка) Ніщо грало важливу 
роль, але здебільшого всього негативну. Головним лейтмотивом 
лунає небезпека можливості помилки («закон підпорядкування 
уяви спостереженню» Конта, метод Декарта, згадані розробки 
рафінованої мови у логічному позитивізмі), і необхідність її уник-
нути. Опосередковано це, звісно, – також визнання важливості 
Ніщо, але, так би мовити, – негативне. Але з постпозитивізмом си-
туація змінюється, і тут помилка отримує вже свій заслужений по-
зитивний статус.

Поппер[5], коли вводить в науку критерій можливості спрос-
тування, визначає науку (саме як науку), як таку, що повинна бути 
здатною помилятися. Помилка, у свою чергу, є діркою в Бутті, че-
рез яку проглядає Ніщо. Таким чином, Поппер фактично говорить 
про те, що наука, щоб бути наукою, повинна бути структурована 
таким чином, щоб бути відкритою к можливості споглядати таку 
діру Ніщо.

 Т. Кун [6] же, у свою чергу, ще більше наголошує на важливості 
таких дірок. Наука в своєму історичному розвитку напередодні на-
укової революції неминуче повинна наштовхнутися на парадокс, 
розбіжність теорії та факту, тобто на помилку чи дірку в Бутті. В 
результаті у людства з'являється можливість здійснити наукову ре-

дебатов, посвященные наиболее спорным местам теории полити-
ческого суждения Арендт. По сути, они и рассматривают влияние 
философии на современную политическую теорию.

Ніщо позитивізму як значний фактор самообмеження наук

Сергій Гришкан
Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Щонайменше з того часу, як був сформульований позитивізм, 
однією з найважливіших опорних точок науки був фактичний 
матеріал. Фактичний матеріал — це онтологічний фундамент, на-
явне буття, на якому ґрунтується уся наука. У той же час зрозумі-
ло, що науку досі здійснювала тільки людина. Остання же, згідно 
з Сартром [1], має у собі Ніщо і є його джерелом, з якого це Ніщо 
виливається у наявне буття. Ми бачимо, що вже з самого початку 
позитивна наука (як така, яку здійснювала людина) завжди мала в 
собі у якості важливого внутрішнього компонента це Ніщо, актив-
но його використовувала, хоча відмовлялась це усвідомлювати та 
визнавати. 

Проте вже О. Конт [2], коли говорив про покладені в основу 
позитивізму «дві чудові розумові течії» [2]: наукову (Кеплер та 
Галілей) та філософську (Бекон та Декарт), вже в обох випадках не-
тематизовано мав на увазі також важливу роль Ніщо. У наукових 
методах як спостереження (Кеплер), так і експерименту (Галілей) 
присутнє запитування. Результати спостереження та експеримен-
ту мають сенс лише в тому випадку, якщо з самого початку було 
поставлене правильне питання. Але питання має на увазі нестачу, 
що вказує на Ніщо всередині нас. Подібно до прикладу Сартра [1] 
з його другом П'єром, якого той сприймає на фоні кафе (при цьому 
кафе ніщовіє цим Ніщо, щоб виявити П'єра), саме так і запитуван-
ня у науці ніщовіє фон та виділяє найбільш важливий аспект, що і 
запитується. Таким чином, Ніщо є основоположним компонен-
том, що уможливлює силу розмикання при запитуванні в наукових 
методах експерименту та спостереження.

З іншого боку, Декартові медитації [3] про науковий метод вже 
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Слабкий суб’єкт як простір гуманітарної думки: Гумбрехт, 
Анкерсміт, Мануссакіс

Захаров Петро
Національний університет «Києво-Могилянська Академія» 

Базове розділення Humanities/Science потрібно вточнити та кон-
кретизувати. Для цього, посилаючись на американську традицію, 
продовжимо ряд: Arts – Humanities – Science. Гуманітарна думка 
може бути охарактеризована як коливання між цими двома моду-
сами досвіду та суб’єктності, що бере свій початок у першому з них.

Розрізнимо їх, послуговуючись першою частиною «Витоку 
мистецького твору» Мартіна Гайдеггера. Довга традиція метафі-
зично-наукового погляду на суще трактує його як «річ», «пред-
мет». Тут воно позбавлене своєї само-стійності, перетворене в 
об’єкт, врешті-решт, підкорене утилітарності. Це позиція доміну-
вання над світом, коли суще, за розрізненням того-ж-таки Гайдег-
гера, тримається «в руці». Суб’єкт, що захоплює суще, має його в 
своєму досвіді. Сила суб’єкта і полягає в цьому володінні. Еталон-
ним вираженням таких суб’єкт-об’єктних стосунків стає експери-
мент як модель повністю контрольованого досвіду. Натомість в 
творі мистецтва суще виступає в своєму власному бутті, не як річ, 
що вхоплюється, а як те, що захоплює. Такий тип досвіду ближчий 
до Erleben, пережитого. Суб’єкт тут постає з іншої перспективи: 
захопленості, а не захоплення. Слабкість його в тому, що не він 
починає відносини, завжди вже знаходячи себе у світі, у стані захо-
пленості. Розглянемо рух думки в цій перспективі у трьох працях: 
«Виробництво присутності» Ганса Гумбрехта (2004), «Піднесе-

волюцію. Таким чином, без Ніщо наука не могла б завершити жод-
ного циклу у схемі Т. Куна, не могла б розвиватися, тобто рано чи 
пізно потрапила би в зону стагнації.

Гегель [7] визначає становлення як синтез Буття та Ніщо. Та 
один лише той факт, що Кун міг виявити схему історичного розви-
тку науки, говорить про те, що наука являє собою такий синтез. З 
усього вище сказаного вже більш-менш зрозуміло, яким саме чи-
ном це виходить. Позитивна наука, як виявилось, наскрізь проник-
нута Ніщо. Проте в цілому можна сказати, що яким би не було це 
Ніщо важливим в функціонуванні науки, саме воно залишається 
нетематизованим, чи може навіть витісненим (ледве не у фройдів-
ському сенсі цього слова). Звідси у науці виникає проблема усьо-
го несвідомого, витісненого, – воно повертається нав'язливим 
чином, при цьому не контролюється та інколи призводить до того, 
що наука непримиримо заперечує ті чи інші речі. Щоб подолати 
це заперечення, здійснити гегелівське заперечення заперечення, 
необхідна рефлексія(щоб заперечувати це заперечення необхідно 
усвідомити, що саме ми хочемо заперечити). І це, власне, окрес-
лює межі науки. Оскільки наука не може синтезуватися з деякими 
іншими речами, це означає, що вона обмежує себе. Таким чином, 
самообмеження науки тісно пов'язано з властивою їй нетематизо-
ванністю Ніщо.

Втім, час від часу знаходяться вчені, що переступають ці межі та 
започатковують змішані теорії (наприклад, психоаналіз чи марк-
сизм), але до їхніх теорій ставляться з підозрою та справедливо 
звинувачують їх у тому, що це вже не стільки наука, скільки філо-
софія. І саме це є характерною відмінності науки і філософії: філо-
софія завжди долає власні межі, через таке самоусвідомлення цих 
меж, та їх подолання.
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ки, народженої з особливого типу досвіду, що в кожному випадку 
описаний по-своєму. Важливо помітити автобіографічний тон 
всіх трьох мислителів та відверту відсутність посягань на фунда-
ментальну аргументативну переконливість тексту. Саме цим по-
яснює Гумбрехт свою міграцію в англомовний академічний світ, 
де традиційно сполучені Humanities and Arts скоріше відкрива-
ють нові способи буття-у-світі, ніж претендують на остаточне та 
обов’язкове висловлювання. Така думка тримається біля свого ви-
току – досвіду, що творить мовця.
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Философия как искусство жизни: от Сократа до 
экзистенциализма

Зиневич Анастасия
Институт философии им. Г. Сковороды НАН Украины

Философия как «жизненный праксис», как «повивальное искус-
ство», как «любовь к мудрости», как «забота о себе» – весь этот 
ряд характеризует сократическое понимание философии как «ис-
кусства жизни». Единство жизни и мысли, чувства и мысли, слова 
и дела – вот что отличает праксис Сократа от теоретической фило-
софии Нового времени. Была ли продолжена «сократическая» ли-

ний історичний досвід» Франкліна Анкерсміта (2005) та «Бог піс-
ля метафізики» Джона Манусакіса (2007).

Центральною тезою Гумбрехта є необхідність реабілітації 
та продумування ситуації присутності як фізичного положення 
мислителя серед інших речей світу. Метафізика як приписування 
значення речам світу натомість створює дистанцію, в якій думка 
втрачає власний початок. Цим початком є моменти інтенсивнос-
ті, співмірності тіла мислителя речам світу, неконтрольовані для 
нього. Мова, що народжується з таких моментів, не ставить собі за 
мету вхопити в описі, але сподівається уможливити їх для інших.

Для Анкерсміта базовим протиставленням є досвід та теорія 
як універсальний опис реальності, що не підпускає до неї, тримає 
мислячого у безпечній та комфортній в’язниці мови. Центральним 
питанням для автора є витоки зацікавленості історією, які він від-
находить в окремому випадку піднесеного досвіду. За провока-
тивною тезою існування інтелектуального досвіду, базованому на 
«третьому світі» Поппера, слідує не менш провокативна теза про 
відсутність суб’єкта всередині піднесеного історичного досвіду, а 
також його знаходження поза опозицією істинне/хибне. Поясню-
ється це прикладом з Л. Вітгейнштайна: фраза «мені боляче» не 
тотожна фразі «я знаю, що зараз відчуваю біль». У першій з них не 
висловлюється судження, така фраза радше замінює стогін. Тут 
немає суб’єкта, як такого, що відсторонено спостерігає ситуацію, 
висловлюючи судження про це і в ньому отримуючи знання. В цьо-
му досвіді може корінитися мова дослідника, подібно до того, як в 
ньому знаходить своє коріння мова поета.

Чернець феноменологічної школи Мануссакіс з християнської 
перспективи показує, як зі слабкого суб’єкту народжується осо-
бистість. Людина, що виділяється з тваринного царства, беручи в 
руку палицю, продовжує таке своє ствердження у баченні світу як 
ергону, виробу або матеріалу. Натомість базовим досвідом для осо-
бистості (гр. prosopon, «до обличчя») є контрдосвід – досвід «се-
бе у досвіді Іншого». Взірцевим прикладом такого досвіду може 
бути предстояння перед іконою, де людина виявляється не гляда-
чем, центром погляду, з якого розгортається світ, а через обернену 
перспективу знаходить себе у погляді Іншого. Так слабкий суб’єкт 
отримує особистість з аккузативу (не «Я», але «мене»).

Ось три приклади думки з позиції «слабкого суб’єкту», дум-
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алиста», идеолога, то производит отчуждённые смыслы, не имею-
щие действительного отношения ни к его собственной жизни, ни к 
жизни других людей. Тут философия умирает.

Итак, философия, которую мы готовы признать за тако-
вую, обязательно предполагает продолжающийся процесс 
экзистенциального философствования. Нельзя мыслить «за 
других», перестав мыслить «о себе» и «из себя», превратив фи-
лософское мышление в безличную деятельность. Иначе возни-
кает роковой разрыв между сознанием и жизнью, то, что Бахтин 
называл «теоретизмом».

Философия без философствования – это нонсенс. Это не-
что, что является псевдофилософией. Во времена СССР лю-
дей, называвшихся философами, было очень много. Но в ходе 
перестройки многие из них вдруг обнаружили, что занимались 
они именно псевдофилософией. Сошлемся на любопытную кни-
гу тех лет «Философское сознание: драматизм обновления» – она 
интересна тем, что состоит из стенограммы дискуссий. Вот репли-
ка В.И. Толстых: «Философия – меньше наука, чем искусство» [4, 
с. 49]. Для тех времён это звучало дерзко, ибо привычно утвержда-
лось, что философия – это наука, и даже более того, «наука наук», 
ибо указывает всем наукам правильный (диалектический) способ 
мышления.

Кажется, до сих пор многие уверены в «научности» филосо-
фии. Выскажем свою точку зрения в достаточно радикальной фор-
ме: если философия – наука, то она, как и всякая наука, мыслит 
безлично. Если же философия мыслит безлично – то она не фи-
лософия. Что же касается того, что философия есть в каком-то 
смысле искусство, то следует осознать вкладываемый в такое по-
нимание ещё в древности смысл: философия как искусство пра-
вильной жизни, жизни в соответствии с истиной. Так понимаемая 
философия предполагает «философский образ жизни», в котором 
едины жизнь и мысль философа. «Как мыслишь – так и живи!» – 
таково кредо экзистенциального философа.
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ния философии как искусства жизни? Вплоть до начала VI века н.э. 
существовало как минимум четыре школы, которые предполагали 
не только определенный образ мысли, но и образ жизни: стоики, 
киники, неоплатоники и эпикурейцы. Философия была основой 
жизненного праксиса, а личность учителя являлась воплощением 
исповедуемой им философии.

Далее прослеживается тенденция к теоретизации философии. 
Происходит забвение жизненного праксиса в пользу отвлеченной 
теоретической мысли. Окончательное торжество теоретизма про-
изошло в классической философии Нового времени, пришедшей 
на смену Средневековой «философии как служанки теологии». 
Главной особенностью классической философии стало признание 
абсолютного авторитета разума, познающего свойства, законы и 
факты мира как объекта. Гегель выразил новый статус философии 
так: «Настало время для возведения философии в ранг науки» и 
«…отказаться от своего имени любви к знанию» [2, 3].

Очередной кризис произошел в начале XX века – как результат 
Первой мировой войны. Кризис привел к крушению классической 
философии Нового времени. На старый вопрос: «Что такое фило-
софия?» возникло множество новых ответов, предложенных так 
называемыми «неклассическими» философиями. Один из них 
предложил экзистенциализм. Что же такое экзистенциальное фи-
лософствование?

Не всякий человек – философ. Но всякий в определенные 
моменты своей жизни философствует. Это моменты, когда чисто 
практического мышления недостаточно, когда человеку нужна 
более широкая экзистенциально-духовная ориентация для того, 
чтобы определить не профессию, не конкретное место в социуме, 
а своё место в мире, самого себя в масштабе всей своей жизни и 
судьбы, смысл своей жизни. Философствование есть поиск смысла, 
но смыслы жизни не в самой жизни, а в человеке как субъекте, лич-
ности, и как бы «вкладываются» самим человеком в его жизнь.

Таким образом возникает парадоксальное определение фило-
софствования: это акт «изобретения» (или, если угодно, проек-
тирования) человеком смыслов своего собственного бытия. Что 
же касается профессионального философа, то у него этот процесс 
поиска бытийных смыслов не прекращается, причём он теперь 
ищет эти смыслы «за всех». Но, если он превращается в «специ-
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Питання канону та принципів його формування для фемініс-
тичної історії філософії є одним із ключових. Слід почати з того, 
що існує різниця між історією філософії (яка досліджує всі тексти, 
які ідентифікує як філософські) і каноном. Праці з історії філосо-
фії з’являються у XVII столітті [3], але очевидним підґрунтям ка-
нону в західному філософському контексті можна назвати Гегелеві 
«Лекції з історії філософії». Важливий також і вплив подальших 
розвідок, зокрема позиції М. Гайдеггера щодо того, що поняття 
«західна філософія» є тавтологією, оскільки поняття «філосо-
фія» за походженням грецьке і стосується тільки західної інтелек-
туальної традиції. Можна окремо дослідити вплив гегелівського 
канону в радянській історико-філософській традиції з її чітким 
відокремленням західного, радянського і локального. Отже, існу-
ють певні критерії формування західного канону, які зумовлюють 
як присутність, так і відсутність певних мислителів в традиції.

Принципи неприсутності у каноні стосуються не тільки жінок-
філософів. Наприклад, Peter K.-J. Park у своїй праці “Asia, Africa and 
the History of Philosophy. Racism in the Formation of the Philosophical 
Canon. 1780-1830.” піднімає питання про «расизм Гегеля». Аргу-
ментується, що німецький класик не розрізняв східну філософію 
та східну релігію, таким чином виключивши арабську та африкан-
ську філософську думку з історико-філософської системи. Це осо-
бливо цікаво з огляду на те, що до часів німецького Просвітництва 
знайомство з філософією часто починалося з вивчення єврейської, 
єгипетської, «халдейської», зороастрійської філософії тощо [4]. 
Таким чином, у добу Просвітництва уявлення західних дослідни-
ків про географічний ареал філософії змінюється. Разом із тим, ні-
мецькі витоки сучасного канону накладають на його зміст власні 
відбитки, які слід скоріше співвідносити з тенденціями XIX – пер-
шої половини XX століття.

Окрім заходоцентризму, властивістю канону є андроцентризм. 
У «Філософії права» Г. Гегель говорить про те, що жінки можуть 
бути добре освіченими, проте вони не здатні займатися наукою, 
філософією та деякими видами мистецької діяльності [1, с. 159]. 
Впливи такої позиції на традицію можна прослідкувати і сьогодні: 
так, у канон входять Вольтер – але не Божественна Емілія, Томас 
Гоббс – але не Маргарет Кавендіш.

 Канон не є чимось сталим: у певні епохи ідеї одних мислите-
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Переосмислюючи канон: феміністична історія філософії

Галина Ільїна
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

І справа не в тому, що за всю нашу Історію не було жінок, які міркува-
ли про буття і світогляд. Просто чоловіки-філософи воліли їх забу-

ти, попередньо, можливо, приписавши собі всі їх філософські розвідки.
У. Еко,«Присвята жінкам»

Розкриваючи ідеї феміністичної історії філософії, Charlotte Witte 
звертає увагу на два ключові питання, які в ній піднімаються – від-
сутність жінок-філософів у каноні й міркування філософів-чолові-
ків про жінок взагалі та їх місце у філософії зокрема [5, с. 1]. Щодо 
першого аспекту, то неприсутність жінок в західному філософ-
ському каноні аж до XX століття могла б наводити на думку про те, 
що їх або не було взагалі, або ж їхні внески настільки незначні, що 
не заслуговують окремого місця у філософських енциклопедіях.

Звісно, така точка зору не відповідає дійсності – приміром, чо-
тирьохтомник “A History of Women Philosophers”, виданий за ре-
дакцією M. A. Waithe, містить опис філософських поглядів і систем 
біля дев’яноста представниць західної філософії від 600 р. до н. е. 
і до середини XX ст. [2], і філософські проблеми, які вони розгля-
дають, аж ніяк не можна вважати несуттєвими: наукові інтереси 
в сферах метафізики, етики, натурфілософії, епістемології, космо-
логії, антропології, теології, політики та інших. Звідси випливає 
питання про те, які саме обставини сформували упередження сто-
совно жінок, відображені в західному каноні?
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двома факторами: необхідністю визначення нових світоглядних 
орієнтирів для входження людства в нову цивілізаційну епоху та 
загальною кризою сучасної науки, що засвідчується існуючим 
розривом між природничим та соціально-гуманітарним знанням. 
Обмежуючи дослідницьке поле даної розвідки переважно другим 
аспектом, звернемо увагу на місце філософії серед гуманітарних та 
природничих наук, а також з’ясуємо її потенціал в подоланні над-
мірної спеціалізації всередині сучасної науки.

Відмінності між природничим і гуманітарним знанням
З метою вирішення поставленого завдання, звернемо першочер-
гово дослідницьку увагу на найбільш суттєві відмінності між при-
родничими та гуманітарними науками. По-перше, певна різниця 
виявляється в тому, що природничі науки досліджують природу, 
котра існувала та може існувати незалежно від людини, в той час 
як гуманітарні науки концентруються насамперед на вивченні ді-
яльності та свідомості людей, що живуть в суспільстві. По-друге, в 
процесі дослідження природи науки, що її вивчають, спираються 
на виявлені об’єктивні зв’язки між природними явищами, в той час 
як для гуманітарних наук важливі мотиви людей у різних соціаль-
них процесах. По-третє, результатом пізнання природничих наук 
виступає узагальнене знання, що характеризує універсальні влас-
тивості об’єкту вивчення, натомість гуманітарні науки вивчають 
як загальні властивості суспільних явищ, так і специфіку окремої 
соціальної дії.

Філософія і гуманітарні науки
Гуманітарні науки пройшли власний тернистий шлях до того іс-
торичного моменту, доки їх було остаточно утверджено в стату-
сі окремої цілісної галузі наукового знання. Зокрема, свого часу 
представники різних течій позитивізму визначали дані науки ме-
тодологічно залежними від природничих наук, а також вказували 
на їх недосконалість в силу неможливості верифікації отриманого 
знання. Значний внесок в утвердження самостійності гуманітар-
них наук здійснили представники Баденської школи, визначивши 
узагальненим предметом наук про дух (тобто гуманітарних наук) 
людину та культуру як результати її діяльності. За своїм змістом 
філософія належить саме до гуманітарних наук, що визначається 

лів стають більш актуальними, ніж інші, потім вони відступають 
на задній план. Проте іноді історія філософії перетворюється на 
музей філософських думок. У цьому випадку дослідження внеску 
жінок-філософів у минуле філософської думки, від найдавніших ча-
сів і аж до XX століття (тобто в ті періоди, які ідентифікують філо-
софію як суто «чоловічу справу») є не тільки заявою про рівність 
статей в інтелектуальній історії. Ризик філософського канону по-
лягає в тому, що ідеї в ньому можуть застигнути, наче комахи в 
бурштині. Відтак внесок феміністичної історії філософії – погляд 
ще з однієї перспективи на сутність філософії. Яка існує, пере-
осмислюючи канон.
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Місце філософії на науковій навігаційній мапі сучасності

Мар’яна Колотило 
Національний технічний університет «Київський політехнічний 
інститут 

Питання щодо того, чим є філософія: наукою, мистецтвом чи осо-
бливою формою людського світогляду значною мірою актуалізу-
валося на початку ХХІ століття, що опосередковано щонайменше 
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наукового статусу, зберігає власне інтегруюче по відношенню до 
інших наук місце, актуальність котрого в контексті специфіки роз-
витку науки на початку ХХІ століття лише набирає обертів. 

В середині ХХ століття британський фізик та письменник 
Чарльз Сноу у відомій статті «Дві культури та наукова революція» 
зазначав, що в майбутньому природнича та гуманітарна культури 
остаточно втратять порозуміння, а конфлікт поміж ними унемож-
ливить встановлення будь-якого діалогу в перспективі. 

Сучасність піддає сумніву фаталізм дослідника, засвідчуючи 
зокрема через розвиток таких наук як кібернетика чи синергети-
ка, що взаємодія славнозвісних «фізиків» та «ліриків» є не лише 
необхідною, але й цілком можливою. І одна з провідних ролей у 
цьому процесі, відповідно до власного завдання творення цілісної 
гармонійної системи пізнання світу на основі застосування знань 
різних наук, належить саме філософії.

Гуманітарні потенції й антропологічні смисли футурологічних 
ідей

Ірина Лазоревич 
Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

Термін «футурологія» був запропонований у середині 1940-х ро-
ків німецьким професором Й. Флехтхаймом, який визначив її як 
«філософію майбутнього». Вже як наукова дисципліна вона сфор-
мувалася близько 1960-х років завдяки зусиллям Г. Кана. Проте з 
перших кроків існування футурологія проявила себе швидше як 
міждисциплінарна галузь, що поєднувала висновки конкретних 
наук і філософських досліджень. Особливо виразно ці тенденції 
виявилися з часів появи Римського клубу, для представників якого 
глобальні проблеми сучасності стали центральною темою теоре-
тичних роздумів і світоглядних пошуків.

Власне прогнозування давно входить до основних функцій на-
укового пізнання, поряд з описом і поясненням. Втім далеко не за-
вжди прогнозування, здійснюване в науці, дає більш-менш повну і 
вичерпну картину такого багатогранного предмету, як майбутнє. 

першочергово її гуманістичним сенсом та людиноцентричним ха-
рактером. Попри те, у своєму предметі вона містить смисли, котрі 
за своїм обсягом виходять далеко за межі виключно гуманітарних 
наук.

Філософія і природничі науки
Філософія має особливі відносини з природничими науками, ко-
ріння котрих сягає глибини віків. Як відомо, в античному світі на-
уки не були диференційовані за конкретними галузями, а відтак 
за допомогою них мислителі прагнули надати універсальне по-
яснення невідомих природних явищ та процесів спираючись на 
раціональні (філософські) способи осмислення навколишньої дій-
сності. Відтак, можемо стверджувати, що праматір’ю практично 
всіх природничих наук стала натурфілософія. 

В новочасову епоху філософія почала відігравати роль інтегра-
тора різних наук, не допускаючи тим самим їх остаточного розпаду 
на окремі, не пов’язані один з одним частини. Ретельно виконуючи 
міждисциплінарну функцію, з часом філософія також підпадає під 
вплив стихійної диференціації, наслідком чого стала поступова 
втрата нею свого універсального змісту та власної унікальної ме-
тодології. 

На сучасному етапі ми є до певної міри свідками того, як даний 
деструктивний процес досяг свого апогею: філософам з різних 
університетів підчас складно зрозуміти один одного, релігійні 
філософи не знаходять спільних тем з онтологами, а соціальні фі-
лософи з логіками. Окрім того, представники природничих наук 
прагнуть максимально адаптувати філософське знання до потреб 
їх спеціальних наук, а відтак філософія як інтегральна людино-
центрична наука профанується, її зміст поступово редукується до 
рівня загальнонаукових банальностей, традиція філософування 
відходить в небуття.

Особлива роль філософії
Легітимність філософії як цілісної та самостійної науки підтвер-
джується першочергово її власним внутрішнім імунітетом, що 
був свого часу закладений в її провідному завданні вивчення за-
кономірностей розвитку природи і суспільства. Відтак, сучасна 
філософія, попри численні спроби заперечення її одноосібного 
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де досягнуто фізичне безсмертя людей – чи відбудеться глобальна 
катастрофа?». Причина цієї дилеми в тому, що технічний прогрес 
відкриває можливості, що можуть призвести як до найсприятливі-
ших, так і до найгірших наслідків [2, с. 8].

Інші проблеми, які стоять перед наукою про майбутнє, стосу-
ються позитивних сценаріїв та шляху їх досягнення. Для цього 
необхідно дати відповідь на низку запитань, зокрема: Які цінності 
будуть у майбутньому? Яка подальша еволюція людини? Чи мож-
ливо досягнути безсмертя? Що ми повинні робити, щоб здійснити 
кращий сценарій розвитку?

Горизонтом прогнозу можна назвати ту межу, за якою наше 
знання стає незнанням, і, якщо ми можемо чітко цю межу провес-
ти, – це вже досягнення. Не можна заперечувати, що зараз перед 
людиною відкрилися можливості, які у XX столітті могли тільки 
снитися, і від наших дій залежить майбутнє. Тому важливо розу-
міти різницю між «передбаченням» і «прогнозом». Наприклад, 
бувають випадки, коли сам факт того, що дія станеться, відомий. А 
от коли – загадка.

Найбільш передбачувані ті тренди, що змінюються повільно. 
Однак, найбільш впливові саме ті, що змінюються швидко. Перед-
бачити динаміку запасів нафти легко, проте третя світова матиме 
більший вплив на долю людства, хоч передбачити її важко.

Сам вибір основних трендів може змінити хід дослідження. На-
приклад, С. Хантінгтон виділив концепцію «Війни цивілізацій», 
яка описує динаміку сучасних міжнародних відносин крізь при-
зму конфліктів на цивілізаційній основі.

Власне смисложиттєві питання і світоглядні настанови і стають 
як основним поштовхом, так і кінцевою метою досліджень май-
бутнього. І тому розкриття смислотворчих потенцій футурології 
є окремим, дуже важливим завданням, розв’язувати яке як ніколи 
раніше доречно.
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Тому не дивно, що нерідко більш влучні прогнози щодо майбут-
нього дають письменники-фантасти (зокрема, Г. Уеллс або С. Лем), 
або й не тільки фантасти (як Ф. Достоєвський або І. Франко), аніж 
дослідники-футурологи. Філософи ірраціоналістичних напрямів 
(такі як Ф. Ніцше чи Н. Бердяєв) зображають картини майбут-
нього символічно, образно, метафорично, але їхні передбачення 
зовсім не поступаються прогнозам науки або ж гіпотезам раціо-
налістично чи скептично налаштованих філософів. Зрештою існує 
літературний жанр утопії (і антиутопії), де саме уявне майбутнє є 
в центрі уваги.

Майбутнє цікавило людей задовго до XX століття, і перші спро-
би передбачень (принаймні ті, про які нам відомо), були зроблені 
ще в античні часи. В античності і в Новий час основним жанром 
футурології були утопії в дусі «Держави» Платона чи «Утопії» Т. 
Мора. Вони є проектами ідеальних суспільств, відірваних від ре-
альності, не прив’язаних до конкретного місця чи відмежованих 
часовими рамками. Утопії не вказували на шлях досягнення бажа-
ного результату. Їхнім авторам здавалось, що достатньо описати 
ідеальне майбутнє. Та й до того ж усі наступні утопії критикува-
ли попередні. Наприклад, Т. Мор говорить про ідеальну державу 
Платона, що «те, що Платон зображує в своїй «Державі» чи те, що 
роблять утопійці в своїй, – дуже добре, однак, це може здатися чу-
жим, тому що тут в окремих людей є приватна власність, а там – все 
спільне» [1, с. 57]. Тому однозначних думок немає. В кожного май-
бутнє – своє. Характерна риса утопій в тому, що майбутнє людей 
визначалося там не надприродними силами, а силами людей, їхнім 
розумом та діями. Більшість утопій була присвячена суспільному 
устрою і віднесена до розряду соціальних.

Футурологія у сучасному її вигляді вивчає вірогідність реалі-
зації різноманітних сценаріїв можливого і бажаного майбутнього 
людства, спираючись на історичні закономірності, технологічні 
дослідження та соціальні тенденції. Завдання футурології – гло-
бальне прогнозування, тобто, передбачення долі людства. Вивчати 
футурологію у XXI столітті як ніколи раніше необхідно хоча б для 
того, щоб спонукати людей до дій, які ведуть до реалізації позитив-
ного сценарію майбуття. Суспільству потрібні моделі майбутньо-
го. Футурологія ж покликана дати ці моделі.

Основна дилема майбутнього, на думку О. Турчина, така: «бу-
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єдиного методу, як діяти, а підбираємо і поступово удосконалюємо 
засоби осягнення світу. Таким засобом Я. Хакінг бачить, у першу 
чергу, експеримент. Втім, він уточнює про два типові розуміння 
експерименту: А) як спланованого спостереження за природою 
(коли ми маємо певні теоретичні припущення, які плануємо 
перевірити, зіставляючи їх з результатами спостережень); Б) як 
сплановане втручання в природу. Автор праці вважає, що цей 
аргумент апелює виключно до першого варіанту розуміння 
експерименту. Натомість втручання не завжди передбачає 
експліковану теорію, оскільки не кожне припущення, здогадку 
чи вірування можна назвати власне теорією. Більше того, він 
стверджує, що в історії науки були такі значущі спостереження, 
які не взагалі не включали в себе теоретичних припущень, а деякі 
спостереження не мають нічого спільного з експериментом [1, 
с. 152-155, 172-176].

На основі зробленого розрізнення розуміння експеримен-
ту Я. Хакінг наголошує на важливості якраз останнього. Екс-
перимент як втручання дозволяє говорити про реалізм не щодо 
наукових теорій (якого власне і стосується вся наведена спочатку 
критика), а реалізм щодо наукових сутностей (entities). «Експери-
мент – це засіб для дії, а не мислення.». Так, під час експерименту 
ми конструюємо певний феномен. Ми не відкриваємо нові яви-
ща, а фактично створюємо їх як переклад «відповіді» природи 
на наше втручання у неї. Однак, це не довільна та відірвана від 
матеріального субстрату «гра в науку», а створення стійких по-
вторюваних патернів у певній частині природи (наприклад, елек-
трон – це інструмент створення феномену). Йдеться про те, що 
феномен обов’язково має бути стабільним, саме тому важливими є 
не просто повторюваність та принципова відтворюваність, а вдо-
сконалення експерименту до моменту фіксації цієї стійкості фено-
мену [1, с. 225-232].

Слід уточнити, що під час експерименту з певними сутностями 
науковцю не обов’язково вірити в їхню реальність. Проте, оперу-
вання ними ж з метою дослідження чогось ще (суміжних чи похід-
них феноменів) вже потребує віри в їх реальність. Таким чином, Я. 
Хакінг апелює тут до практичного виміру наукового реалізму, а не 
його спекулятивності [1, с. 262-263].

У праці «Соціальне конструювання чого?» (1999) Я. Хакінг 

Виклики та перспективи наукового реалізму (за працями Яна 
Хакінга)

Юрій Макух 
Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Наприкінці ХХ ст. у філософії науки акумуляція критики реаліс-
тичної позиції щодо наукових теорій, здавалось би, серйозно під-
важила самі умови можливості подальшого притримування та 
обґрунтування реалізму. Коротко перерахую аргументи, які ле-
жать в основі антиреалістичного критицизму:

1. Критика розрізнення спостереження та теорій. Звідси ви-
пливає, що не існує «голих» емпіричних фактів, а це дозволяє де-
кому робити висновок щодо принципової теоретичності всього 
нашого знання (напр., Пол Феєрабенд);

2. Проблема недовизначеності між емпіричним та теоретич-
ним, яка відома також як теза Дюгема-Квайна, та була розвинена 
такими філософами науки, як Імре Лакатос та Ларрі Лаудан;

3. Песимістична мета-індукція (вперше сформульована Лауда-
ном), яка демонструє неможливість істинності поточних наукових 
теорій через апеляцію до історичних контрприкладів подальшої 
переоцінки кожної теорії, яка у певний момент вважалась успіш-
ною;

4. Проблема «розривів» на семантичному, епістемологічному 
та онтологічному рівнях, найбільш відомі у формулюванні про-
блем неспівмірності та неперекладності (Томас Кун, частково П. 
Феєрабенд);

5. Послідовна та радикальна критика теорій раціональності як 
виклик від цілого ряду філософів науки (з 1950-х рр.), який ставить 
під загрозу легітимність розмови і щодо наукового реалізму.

Свою оригінальну відповідь на наведені аргументи 
запропонував Ян Хакінг, зокрема у праці «Репрезентація та 
втручання» (1983). Першою його сильною тезою є заперечення 
доцільності єдиної методології в науці. Йдеться про те, що 
дослідження природи швидше нагадує ситуацію перебування 
в невідомій місцевості, мапи якої ми не маємо, та й взагалі не 
можемо визначити цілком чіткі орієнтири. Слідуючи за цією 
аналогією, ми не маємо наперед даного і повністю обґрунтованого 
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ди виявляли зацікавлення до цієї проблеми. Однак, серед таких 
мислителів одразу спадають на думку представники різних філо-
софських дисциплін. З-поміж таких можна згадати і німецький 
екзистенціалізм, і феноменологію, і звичайно неомарксизм. Як на-
слідок, філософія першої половини ХХ століття подарувала нам 
три ключові підходи до проблеми техніки: онтологічний (Мартін 
Гайдеггер), екзистенційний (Карл Ясперс), соціально-критичний 
(Макс Горкхаймер, Теодор Адорно). 

Втім, проблема техніки здебільшого залишалась «на маргіне-
сах», а спроби її вирішення радше можна вважати поодинокими, 
аніж систематичними. На користь цієї тези свідчить хоча б той 
факт, що до 1980-х років не існувало окремої філософської школи, 
яка б цілеспрямовано рухалась у фокусі дослідження техніки.

Нині ситуація змінилася докорінно. На сьогодні ми можемо 
виокремити щонайменше дві філософські школи, для яких пробле-
ма техніки аж ніяк не є випадковою. Вони рухаються паралельно, 
однак спираються при цьому на різні методологічні засади. Пер-
ша школа має назву “Science Technology Studies” (скорочено STS). 
Представники цього напряму схильні локалізувати феномен тех-
ніки у межах соціальної реальності з притаманними для неї струк-
турними компонентами та емпіричними партикулярностями. 
Методологія, якою вони послуговуються, є результатом довго-
тривалих тематичних дискусій, що точилися між представниками 
різних соціологічних шкіл. Зокрема, тут йдеться про дебати між 
так званими «редукціоністами» та прихильниками «повороту до 
матеріального». Хай там як, але ця філософсько-соціологічна течія 
здебільшого рухається у межах емпіричного вектору дослідження, 
з притаманною для такої методології увагою до конкретних тех-
нологічних артефактів, виявлення їхньої ролі у щоденному житті 
індивіда.

Друга школа, про яку здебільшого ми будемо вести мову – це 
постфеноменологія. Її появу зазвичай асоціюють із американ-
ським філософом Доном Айді, якому вдалося об’єднати навколо 
проблеми техніки одразу кілька філософських методологій. Сам 
філософ так описує власний інтелектуальний синтез: «Для визна-
чення власного філософського підходу я продовжую використову-
вати словосполучення “interrelational ontology”, появу якого було 
зумовлено, по-перше, проблематикою «інтенційності» в інтер-

продовжує обстоювати свою версію наукового реалізму, тепер вже 
полемізуючи з прихильниками різних варіацій редукції багатьох 
феноменів як виключно соціальних конструктів. Автор зверта-
ється в першу чергу до праць таких інтелектуалів, як Бруно Латур, 
Стівен Вулгар, Дональд МакКензі, Баррі Барнз, Дейвід Блур, Гаррі 
Коллінз, Тревор Пінч, Стівен Шапін та інших. Зокрема, стосов-
но соціального конструктивізму щодо природничих наук Хакінг 
критикує аргумент «випадковості» (contingency) та доводить, що 
з нього жодним чином не випливає проблема недовизначеності 
теорій емпіричними даними. Також він викриває латентні форми 
номіналізму в оперуванні поняттями соціальними конструкти-
вістами та екстерналістські спроби пояснення періодів певної ста-
більності в історії науки [2, с. 68-74, 80-86, 90-99].

Чи є бездоганною аргументація самого Хакінга? Навряд чи. 
Особливо, коли йдеться про його дискусію щодо проблеми недо-
визначеності теорій. Втім, ключові тези автора все ж заслуговують 
на інтерес дослідників філософії науки, зокрема наголос на діяль-
ному аспекті експерименту, в якому науковець конструює феноме-
ни природи, що є продуктами реальної «опірності» останньої на 
його втручання.

Література:
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Постфеноменологічна експлікація поняття техніки

Дмитро Михайлов 
Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Не буде перебільшенням сказати, що феномен техніки є одним з 
найбільш актуальних філософсько-антропологічних топосів су-
часності. Інтелектуали першої половини ХХ століття лиш подеку-
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змінювати форми, у яких наш досвід постає перед нами (Дон Ай-
ді у цьому контексті полюбляє наводити приклад окулярів), але й 
впливає на наші дії, надаючи їм нових цілей, скеровуючи їх тощо. 
Внаслідок такого підходу постфеноменології вдається уникнути 
пасток інструменталізму, і, водночас, залишитись осторонь чар 
автономізму. У результаті постфеноменологія опиняється «між 
двох вогнів», однак не впадає у жодну з крайнощів, і за такого ста-
ну справ почуває себе досить комфортно. Один з найпопулярні-
ших представників цієї філософської течії, Питер Вербеєк, у своїй 
роботі “What things do” наочно ілюструє, як по-новому можна по-
глянути на сутність техніки у межах цього підходу. Зокрема він 
зазначає: «Технологічні артефакти постають перед нами не лише 
як інструменти для виконання відповідних функцій. Під час сво-
го використання вони відкриваються людині у вкрай специфічний 
спосіб. Вони ховаються у стосунках між людиною і світом. Відтак, 
перебуваючи у такій «специфічній» позиції технології активно 
формують той спосіб, у який людина діє, сприймає світ, реалізує 
максими власної суб’єктивності» [3, с. 170].

Підсумовуючи, слід визнати, що постфеноменологія, беручи до 
уваги навіть найзагальніші риси її методології, може вважатися од-
нією з найбільш адекватних відповідей на питання щодо сутності 
техніки. Емпіричність конкретного технологічного артефакту тут 
органічно поєднується із феноменологічною дескрипцією нашої 
свідомості. Однак, на противагу класичній феноменології, пред-
ставники цієї течії переконані у тому, що техніка – це не просто 
об’єкт посеред інших об’єктів. Це складна і активна медіативна 
компонента нашого буденного досвіду, а отже, вона бере участь у 
формуванні нашої суб’єктивності, нашої програми дії, наших ці-
лей та, зрештою, – нашої природи.
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претації, запропонованій Едмундом Гусерлем, по-друге, вченням 
Мартіна Гайдеггера про «буття-у-світі». Однак роль медіативної 
структури у моєму філософському підході виконує техніка» [2, 
с. xiii]. Оскільки постфеноменологія ще й досі залишається моло-
дою філософською течією, нам варто більш уважно придивитися 
до понятійного апарату яким послуговуються її представники. 
У цитованому тексті Дон Айді використовує словосполучення 
“interrelational ontology”. Про що тут йдеться? Передусім, беручи 
на озброєння гусерлівське поняття інтенційності, Дон Айді на-
магається переосмислити його в межах проблематики техніки. Во-
чевидь, наша свідомість завжди є досвідом переживання чогось 
конкретного, певного «що». У класичній феноменології таким 
«що» називається світ природної настанови, який щомиті від-
кривається у горизонті нашої свідомості. Відтак, інтенційність 
вказує на наявність відповідного дуалізму між свідомістю і сві-
том. Останній відкривається для нас як певна множинність інтен-
ційних об’єктів (ноем), на які повсякчасно «націлене» наше Еgо. 
Однак, зазначає Дон Айді, є окремий клас об’єктів, який щоразу 
змінює наш доступ до світу, а, відтак, і форму, у якій цей світ по-
стає перед нами. Річ у тім, що для американського філософа схема, 
запропонована Гусерлем та його послідовниками (Свідомість – 
Світ), є адекватною лише почасти. Відтак, Айді прагне її розшири 
(Свідомість – Техніка - Світ) і продемонструвати, як такий мето-
дологічний хід допоможе по-новому рефлексивно осмислити наш 
буденний досвід. Роберт Розенбергер – представник молодого по-
коління постфеноменологів – так описує головний нерв цієї філо-
софської школи: «Перш за все, кожен представник цього напряму 
розглядає техніку з точки зору взаємодії між людьми і технологіч-
ними артефактами, приділяючи окрему увагу різним способам, за-
вдяки яким технології допомагають формувати новий тип зв’язку 
між людиною і світом. Постфеноменологи відмовляються сприй-
мати техніку винятково як інструмент задля досягнення цілей. На 
противагу такому підходу вони переконують: техніка – це медіа-
тор людських досвідів і практик» [1, с. 9]. Відтак, техніка – це ме-
діум між людською свідомістю і світом, на який вона спрямована. 
Однак, і це вкрай важливо, техніка аж ніяк не є «нейтральним» 
ретранслятором – вона завжди є активним учасником процесу ко-
мунікації. Як наслідок, техніка, за її використання, не лише здатна 
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Відтак, наявну увагу до епістемологічного анархізму П. Феє-
рабенда можемо схарактеризувати, апелюючи до характеру його 
рецепцій – зокрема через виокремлення науково-методологічної, 
філософсько-епістемологічної, міждисциплінарно-дискурсивної 
хвиль рецепції, кожна з яких не скасовує, а розширює та доповнює 
попередню.

Науково-методологічна хвиля формулюється, перш за все, в 
середовищі філософів науки, зокрема так званих «постпозити-
вістів» І. Лакатоса й Т. Куна. Спершу епістемологічний анархізм 
спричинив дискусію власне як методологічний анархізм, що ак-
центував на проблематичності будь-яких спроб обґрунтування 
наукової методології. Увагу методологів науки П. Феєрабенд при-
вернув тим, що запропонував альтернативу до фальсифікаціоніз-
му та його модифікацій, протиставивши їм поєднання принципів 
проліферації та стійкості теорій. Відтак, з відповіді П. Феєрабен-
да на критику В. Селларса, Г. Патнема й Дж. Дж. Смарта [2, с.421], 
розпочалася дискусія, яка надалі перетворила П. Феєрабенда на 
одного з головних провокаторів та «порушувачів спокою догмати-
ків» у сучасній філософії науки.

Філософсько-епістемологічна хвиля рецепції поглядів П. Феє-
рабенда розширює попередньо окреслену методологічну щонай-
перше тим, що його «анархізм» не просто викликав несхвалення, 
але зміг стимулювати до продовження розмови, оскільки в бук-
вальному сенсі продемонстрував потенціал нової розширеної 
концепції раціональності (прикметно цю хвилю презентує, на-
приклад, Р. Фаррел у праці «Феєрабенд та наукові цінності»). І са-
ме завдяки винятковій безпосередності та гостроті формулювання 
П. Феєрабенда набули вигляду своєрідного чергового «коперни-
канського перевороту» в філософії науки, а Феєрабендів наголос 
на тому, що в процесі пізнання правила методу є контрпродуктив-
ними, знайшов відображення в плюралізації моделей пізнання та 
метаметодологій у сучасній епістемології та філософії.

Міждисциплінарно-дискурсивна хвиля рецепції фіксує ще 
більш широкий продуктивний потенціал епістемологічного анар-
хізму – вже як соціально-культурного, освітнього, світоглядного 
наративу (таке можна простежити, наприклад, у критиці Феєра-
бендової автобіографії Р. Нола [8, с.469]), адже відрефлексований 
епістемологічний анархізм міститься в арсеналі не лише сучасних 

3. Verbeek P-P. What thing do. Philosophical reflections on 
technology, agency and design / Peter-Paul Verbeek; translated by 
Robert P. Crease. – The Pennsylvania State University Press, 2005. – 
259 p.

Три хвилі рецепції епістемологічного анархізму П. Феєрабенда: 
від філософії науки до міждисциплінарності

Надія Петруньок
Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Одним із вирішальних аспектів історико-філософського дослі-
дження, на наш погляд, є інтелектуальна реконструкція. В контек-
сті осмислення епістемологічного анархізму П. Феєрабенда цей 
аспект стає справді дієвим інструментом для з’ясування, чим спри-
чинений та в чому втілюється інтерес сучасної філософії до постаті 
цього австрійсько-американського мислителя.

У контексті інтелектуальної реконструкції П. Феєрабенд, що-
найперше, може розглядатися як постать-парадокс. Сучасна іс-
торія філософії, філософія науки, соціологія знання рясніють 
згадуваннями та аналізом епістемологічного анархізму, але при 
цьому на тлі такого-собі феєрабендознавства не постає феєрабен-
дизму. Епістемологічний анархізм як тимчасова (адже в перспек-
тиві вона може поступитися своєю перевагою розуму [4, с.5]) 
настанова зчинив галас на початку 1970-х рр., але надалі зали-
шився переважною мірою несприйнятим (підтримка ідей П. Фе-
єрабенда – на кшталт висловленої Г. Муневаром [7] – завжди була 
ситуативною).

Парадоксальність відсутності відвертого послідовництва на 
тлі тривалого інтересу до епістемологічного анархізму, на пер-
ший погляд, може бути знята, якщо пристати на думку, що філосо-
фування П. Феєрабенда – не більше, ніж dead letters, артефакт для 
своєрідної «археології знання». Втім, є вагомі підстави не при-
ставати на таку думку. Парадоксальність «інтерес vs. відсутність 
послідовництва» розгортається значною мірою в тому, якими є 
царини та особливості цього інтересу.
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Філософія та теорія: від геліополітики до тотального 
панування

Людмила Речич
Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Емануель Левінас на початку свого творчого шляху як самостій-
ного філософа в роботі «Час та Інший» (1945 р.) так сформулював 
свою мету: порвати з Парменідом та утвердити множинність. В 
алюзії на платонівський «Софіст» він згадує тему батьковбивства 
(Парменіда) з боку спадкоємців. Це батьковбивство, звісно, є пев-
ною метафорою, але сила самого образу може затуляти широту 
контекстів, в яких мовиться про острах чи спробу зазіхнути, про 

критиків наукового демаркаціонізму. Своєрідний «утопізм» Фе-
єрабендового «вільного суспільства» (що його так чи інакше під-
креслює чимало критиків – наприклад, Е. Доманська, К. Фур’є, 
Т. Пінч) став предметом осмислення в рамках соціології знання 
(приміром, у Д. Рассел). Натомість предметом плідних істори-
ко-філософських та філософсько-наукових студій стало питання 
щодо наявності чи відсутності у П. Феєрабенда «нігілістичних» 
тенденцій (згадаймо С. Рестіво або ж Дж. Зімана), а також його по-
гляди щодо плюралізму й методологічної та теоретичної проліфе-
рації (як от у С. Альфорда й П. Чьорчланда).

Підсумовуючи варто звернути увагу: окреслені три хвилі ре-
цепції базуються не на основі хронологічної спадкоємності – вже 
та міждисциплінарність, що була присутня у працях самого П. Фе-
єрабенда від початку висловлення ним епістемологічно-анар-
хічних ідей, одразу показала, що наука – це лише одна зі сфер 
пізнання, дескрипція якої може бути ключем для відображення 
принципової антидогматичності й антиредукціонізму пізна-
вальних здатностей людини. Це підводить нас до проблематики 
«меж» філософії за П. Феєрабендом. Порівняймо, якщо, напри-
клад, Д. фон Гільдебранд, критикуючи позитивізм у цілому, за-
значав, що внаслідок нього «філософія маргіналізується» [1, 
с.27], то П. Феєрабенд проблематизував філософію науки зсере-
дини (оскільки вийшов із професійного наукового середовища) і 
спробував продемонструвати, чому так відбувається (і не лише з 
філософією). І той виклик, що його П. Феєрабенд чітко прописує 
як недолугість власне наукового демаркаціонізму, постає в розши-
реному міждисциплінарному контексті і як нова критика понять: 
в основному – «науки» (до безпосередньої фіксації відсутності 
«такої єдності, як “наука”» він доходить у «Завоюванні достатку» 
[5, с.154, 264]), а також – «розуму» [4], «гуманізму», «свободи» 
й, вочевидь, «філософії» [4; 3].

Література:
1. Гільдебранд Д. фон. Що таке філософія? / Дітріх фон 

Гільдебранд / [пер. з англ. Ю. Підлісного]. – Львів : Колесо, 2008. – 
244 с.

2. Логика и методология науки. Структура и развитие на-
уки. Из Бостонских исследований по философии науки : Сборник 
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ним, але самотнім. Він не здатен залишити інше в його незайма-
ності, він інтерналізує та інкорпорує геть усе, що є видимим або 
що можна відбити, викарбувати у видимій формі. Він панує і тим 
самим унеможливлює зустріч та розмову з іншим розумом. Деррі-
да коментує це наступним чином: «Стародавня окультна приязнь 
між світлом та могутністю, стародавнє спільництво між теоретич-
ною об’єктивністю та техніко-політичним володінням» [4, с. 337]. 
Вкоріненість світлових метафор в епістемічні практики та саму 
мовну тканину західної метафізики робить цю критику вкрай враз-
ливою до питань про її логічний статус у широкому сенсі, навіть 
якщо спробувати рятуватися діалектикою. Сама мова про світло 
досі зачіпає змістовні шари, яким більше двох тисяч років. Якщо 
ж пригадати ключове для Левінаса поняття Обличчя Іншого, яке 
з’являється в його роботі «Тотальність та нескінченне», то тут ця 
трудність маніфестує себе прямим чином.

«Тотальність та нескінченне. Есе на тему екстеріорності» 
(1961 р.) є чи не найважливішою працею Левінаса, оскільки вона 
є розлогим впорядкованим дискурсом вже цілком зрілого мисли-
теля. Філософ виступає проти феноменології Гуссерля та онтології 
Гайдеґґера, з одного боку, доповнивши метафору світла концеп-
том тотальності, а з другого, припустившись певного регресу до 
метафізичного словника «тотожного» та «іншого». Відповідно 
феноменологія та онтологія зазнають подвійної критичної атаки, 
згідно з якою вони фіксують індивіда в його самототожності, а та-
кож підпорядковують певній тотальності безликого горизонту чи 
відношенню до буття. І таким чином вони виявляються філософі-
ями влади, а отже насильства. Треба не забувати, що Левінас не-
двозначно наголошує на тому, що він завдячує своїм методом, який 
привів його до метафізики та етики екстеріорності, саме Гуссерлю. 
Що ж до теоретичного мислення, то він лише вказує на те, що во-
но є обмеженим. Охопити нескінченне може лише етика Іншого 
як трансцендентного Іншого. Якщо дещо відволіктися від цього 
контексту, то претензії теорії є завжди обмеженими і саме пред-
метно обмеженими, на відміну від, скажімо, філософських систем. 
Зміни конкретних теорій в окремих науках певним чином ламають 
останні. Левінасівський же проект цікавий тим, що він вмонтовує 
радикальний розрив у саму філософію.

перегляд доктрини (батьківського закону) чи повстання проти 
неї. Як відомо, Левінас був учнем Едмунда Гуссерля. Також під час 
свого перебування в Німеччині він відвідував семінари Мартіна 
Гайдеґґера, відвертим шанувальником якого одразу став (1930 р.). 
Левінасівська критика та інтерпретація феноменології й, власне, 
Гуссерля відтоді назавжди була позначена гайдеґґерівськими мо-
тивами. Навіть тоді, коли сам Гайдеґґер не залишив Левінасові ін-
шого вибору, крім «братовбивство».

У своїй ранній праці «Теорія інтуїції в феноменології Гуссер-
ля» (1930 р.) Левінас, відштовхуючись від опублікованих на той 
момент робіт та особистого спілкування, проводить обережну 
критику, водночас вже вирішивши для себе, де і чому варто від 
Гуссерля відділитися. Для Левінаса виявляється неприйнятним 
той примат теорії над життям, який вона неминуче отримує в фе-
номенологічному проекті. Як влучно напише Дерріда про фено-
менологію в своєму есеї, присвяченому Левінасові: «Не зумівши 
редукувати останню наївність, а саме наївність погляду, вона на-
перед визначає буття як об’єкт» [4, с. 329]. Звичайно, залишається 
питання про те, наскільки трансцендентальна філософія свідомос-
ті є філософією об’єкта. Однак попри це нюансування, до якого 
Левінас, на думку Дерріда, ніколи не втрачав чутливість (треба за-
уважити, що для останнього пильна і невсипна робота на те, щоб 
будь-яке справді філософське письмо було прочитане належним 
чином, є надзвичайно важливою, про що легко забувають його 
опоненти), тут виникає певна інтерпретація соліпсизму, пов’язана 
з метафорою світла, скориставшись якою Дерріда піднімає градус 
критики і говорить про «насильство світла».

За Левінасом, підступність світла полягає в тому, що воно на-
чебто висвітлюючи інше, ніж «я», якимось чином виходить саме 
від мене. В наївній вірі в цю «оптичну» ілюзію, можна звинувати-
ти, наприклад, згаданого вже Платона, який у «Тімеї» описує зір 
як внутрішній вогонь, що рухається назустріч вогню сонячному. 
Не зморгнувши оком, світло охоплює, підкоряє досяжний простір. 
Воно знечужує довколишні предмети, але відчужує мене від Іншо-
го, як іншої людини. Обертаючись своєю зовнішньою стороною, 
воно все ж не може відірвати мене від «я», бо «я» як cogito, як те, 
що знає про своє існування, виявляється самою межею, переходом 
між внутрішнім та зовнішнім світлом. Світлий розум є всеосяж-
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«переживание». Обращение к жизни у Руссо носит, по Гадамеру, 
еще выражено метафизический характер, который угадывается и 
в спекулятивном мышлении немецкого идеализма в лице Фихте и 
Гегеля, а также и у Шлейермахера. В этом этапе спекулятивно-ме-
тафизического обращения к понятию жизни Гадамер усматривает 
поиск связи с беспредельной тотальностью, превосходящей сферу 
рассудочности и чувственного восприятия. Именно протест про-
тив современного индустриального общества характеризует, по 
Гадамеру, философию жизни в лице Ницше, Бергсона, Зиммеля, 
а также их романтических предшественников и искусство модер-
низма.

Обращаясь к понятию переживания, Гадамер отмечает разд-
военность методологических позиций Дильтея, который пытался 
совместить спекулятивный метод с ориентацией на позитивность 
эмпиризма. Гадамер отмечает, что в XIX веке самоопределение и 
обоснование гуманитарных наук происходило в контексте очевид-
ного превосходства и образцового статуса естественнонаучного 
знания. В силу этих реалий именно теоретико-познавательный ас-
пект стал для Дильтея ведущим мотивом в обосновании значимос-
ти переживаний. Поскольку данность предметов «историчного» 
мира (включающего искусство, историю и духовное творчество) 
отличается от доступной измерению и эксперименту данности 
чувственно-воспринимаемых предметов естествознания, Дильтей 
ассоциирует переживания со значаще-смысловой предметностью 
исторических наук. Иначе говоря, предметы «историчного» ми-
ра даются нам в переживании, а переживание – способ данности 
и источник познания этих предметов. Следствием этого становит-
ся ограничение естественнонаучной модели в теории познания, а 
также переосмысление предметности сознания как предметности 
переживаний. Близкой к дильтеевской оказывается и теоретико-
познавательная трактовка переживаний Гуссерлем. Переживания 
Гуссерль отождествляет с актами сознания, спецификой которых 
является интенциональность.

Трактовка Гуссерлем и Дильтеем переживаний как предмет-
ности телеологически понимаемого сознания, с одной стороны, 
страдала абстрактностью и содержательной неопределенностью, 
с другой – подразумевала невыразимость в понятиях и суждени-
ях чистой непосредственности переживаний. Эта вторая особен-
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Проясняя новаторство Г.С. Салливана: Г.-Г. Гадамер о понятии 
переживания

Александр Романов
Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова

Г.-Г. Гадамер в работе «Истина и метод» [1, с. 104–115] отмечал, 
что слово «переживание» (нем. das Erlebnis) не употреблялось ни 
в XVIII веке, ни даже у Гёте и Шиллера. По Гадамеру, начало ши-
рокого употребления слова «переживание» приходится лишь на 
1870-е годы, когда это слово начинает использоваться в биогра-
фической литературе (прежде всего, в текстах Вильгельма Диль-
тея, Карла Юсти, Германа Гримма). Биографическая литература 
стала источником популяризации слова «переживание», Диль-
тей придал этому слову статус понятия в работе 1877 года о Гёте. 
Гадамер выдвигает предположение, что именно Руссо своим об-
ращением к жизни, направленным одновременно против узкого 
рационализма Просвещения, сделал возможным появление слова 
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Співвідношення філософської доктрини Анрі Берґсона та 
науково-дослідницьких теорій в прагматичній історії філософії 
Джорджа Міда

Володимир Самчук 
Національний університет «Києво-Могилянська Академія»

Експериментальну науку Дж. Мід, автор «Рухів думки у XIX ст.», 
вважає провідною культурною практикою на європейських, а піз-
ніше і північноамериканських інтелектуальних теренах, почи-
наючи вже із моменту свого зародження у XVII – XVIII ст. Отож 
філософія виявляється вимушеною в особливий спосіб помітити 
науку: співвідношення філософської і наукової доктрин – цен-
тральна проблема думки XIX століття. У формулюванні, запро-
понованому Дж. Мідом, науковий світогляд стоїть на позиції 
принципової свободи у можливості впровадження нових концеп-
цій з огляду на їх практичну і теоретичну корисність.

В інтерпретації Дж. Мідом еволюційних ідей А. Берґсона 
важливе місце посідає ідея життєвого пориву. Мід пов’язує її 
походження з осмисленням поступу без наперед заданої цілі. 
Життєвий порив як сила природи примушує нас продовжувати 
існувати, закликає до цього, існує як потяг до продовження 
власного буття – і ми намагаємося, зумовлені поривом і оточенням, 
розумно і якнайкраще пристосовуватися.

Для А. Берґсона адекватна сфера раціоналізації індивідуаль-
ного існування дуже безпосередня, обмежена дійсністю конкрет-
ного моменту, далекоглядна ж раціоналізація – непевна фікція. 
Прогрес як рух людства вперед здійснюється на основі сукупного 

ность обусловила невозможность полной редукции переживаний 
к их теоретико-познавательной функции и актуализировала тему 
репрезентации в переживании беспредельной тотальности жиз-
ни. Эта тема звучала уже в творчестве Шлейермахера, а позже 
была представлена в разработках Наторпа и Бергсона, изданных в 
1888 году. Гадамер также останавливается на замечании Зиммеля 
о том, что в переживании есть что-то от приключения. Приключе-
ние не просто прерывает определенный порядок событий, но и в 
виде исключения значимо связано с нарушаемым порядком, «при-
давая ощущение жизни» и освобождая от обусловленности усто-
явшегося видения.

Обращение к авторитетному исследованию Гадамера, 
показывает, что даже в 1960 году на магистральных путях запад-
ной философии отсутствовало ясное и содержательное представ-
ление о переживаниях. Это представление сводилось к внутренне 
противоречивому объединению под одним именем теоретико-по-
знавательного истолкования переживаний (с оглядкой на каноны 
сциентизма) и романтически-виталистского протеста против 
просвещенческого рационализма. Неинтегрированность и рав-
ная привлекательность обеих позиций отчетливо просматрива-
ется в интеллектуальной атмосфере конца XIX – начала XX веков, 
а, по сути, в гораздо более широком временном отрезке. Именно 
эта атмосфера раздвоенности на рубеже XIX – XX веков породила 
психоанализ Фрейда с его яростными претензиями на научность 
и универсалистской метапсихологией влечений [5]. В этой атмос-
фере человеческие переживания оказались до поры «ничейной 
землей» для сциентистского «освоения», с одной стороны, и ро-
мантически-виталистского постижения, с другой.
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ціональне відношення в межах досвіду: розум не «тут», не «в»; 
враження не походять з якогось «з-поза». Внутрішнє-зовнішнє, 
суб’єктивне-об’єктивне – фази єдиного процесу, що вказують на 
відмінність перспективи, не локалізації.

Дж. Мід, спираючись на аргументи, запропоновані Альфредом 
Вайтгедом, відкидає тезу А. Берґсона про те, що тривалість як та-
ка сутнісно властива лише тому, що ми переживаємо як внутріш-
ній вимір досвіду людини. Протяжність поширюється і може бути 
розподілена, а отже є формою континууму, і через це – прообразом 
тривалості. Продовжувана протяжність – основа, із взаємодії з 
якою виникає ідея про час: наукова картина «зовнішнього» світу 
не тривимірна статична, а чотиривимірна тривала.

В природі думання – аналітичне сприйняття речей: класифіка-
ція їх та їхніх аспектів з точки зору корисності, важливості, потен-
ціалу використання. Думання як поведінкова службова функція, 
проте, не вказує на реальність самих речей, подій, не зацікавлена 
в презентації реальності як вона є; мислення – інструменталь-
но структурує реальність. В мисленні формулюються концепції, 
спрямовані на раціональне провадження поведінки, і аж ніяк не на 
аналітику реальності як такої – саме такою є позиція французько-
го філософа, на думку Дж. Міда.

В науково-практичній активності за допомогою концептів ми 
не замінюємо дійсність, а взаємодіємо із нею: інструментальне за-
стосування концептів допомагає виробити певніші твердження 
про процеси дійсного перебігу.

Грани методологического пересмотра гегелевской философии. 
Духовные упражнения?

Юлия Терещенко 
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина

С того мига, как Парменид молвил: «Бытие есть, а небытия − нет», 
с того самого мгновения, как человечество озадачилось поиском 
ответа на вопрос о том, почему есть нечто, а не ничто, философия 
бросилась в погоню за собой, изобретая разнообразные способы 

імпульсу життєвих поривів, а не послідовної раціональної програ-
ми. В цьому пункті свою філософську позицію Дж. Мід позиціо-
нує як принципово суперечну Берґсоновій. Прогрес людського 
виду здійснюється на основі раціонального, саморефлексивного 
наукового методу у його прикладанні до дійсних умов. Науковий 
метод і наукова раціональна традиція зробили потужний внесок 
у потенціал контролю людини над середовищем. Є прагнення до 
поступального руху і без конкретно визначеної цілі. Проте нам 
притаманне напрацювання гіпотез як наслідків досвіду існування 
і становлення в умовах мінливого середовища. Ці гіпотези зорієн-
товані на провадження максимально ефективного і збалансовано-
го буття в конкретиці мінливого. Структура досвіду як потоку є 
полем для постійного вдосконалення поведінкових моделей через 
розв’язання проблем, що повсякчас надходять.

Акцентована Берґсоном серйозність у сприйнятті тривалості 
полягає у тому, що вона повинна враховувати не лише минуле, але 
й майбутнє. Дарвінова еволюційна теорія певним чином це вислов-
лює: те, що стається в середовищі, вражає форму і в певний спосіб 
зумовлює її структуру. Селекція відбудеться на основі потенційно 
багатшої пристосувальної реакції з погляду «передбачення» май-
бутнього потенціалу адаптації; отже, чим повніше і повноцінніше 
витлумачено дійсну природу стимулу в контексті перебігу подаль-
шого процесу, тим якіснішою була модифікація.

В деякому сенсі, Берґсонів підхід є організованим подібно до 
Кантового, пише Дж. Мід. Специфіка полягає в тому, що, якщо І. 
Кант вбачає взірець наукового твердження у математизованій ме-
ханіці Ньютона, то Берґсон орієнтується на твердження біології, 
психології, а також імплікації з цих тверджень. Пріоритетом у роз-
гляді біології та психології є фактор структурної єдності.

Дж. Мід викладає і власні, суто прагматично-філософські, 
принципи – не лише спираючись на погляди французького ко-
леги, але відштовхуючись від них, протиставляючи своє бачення 
не достатньо обґрунтованим, на його думку, тезам А. Берґсона. 
Зокрема, Дж. Мід є прихильником концепції єдності досвіду, по-
передницею якої він називає філософський підхід Девіда Г’юма, 
згідно з яким світ – це враження та ідеї в межах станів свідомості, 
суб’єктивне, та об’єктивне – імена, що стосуються цієї сфери. Пси-
хологія XIX століття пропонує застосовувати ці терміни як функ-
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веком, презренным эмпириком; наконец, когда само государство 
считало себя безопасным и прочным, оттого что старик Гегель 
построил его на началах разумности и необходимости, и потому 
на искавшего духовной должности или звания наставника, еже-
ли он не был гегельянцем, смотрели у нас почти как на преступ-
ника» [1, C. 4]. Мы сами готовы пытаться оспаривать тождество 
содержания и метода, мышления и познания, как в философии 
Гегеля, так и в действительности. Перед нами стоит совсем другая 
задача – содержательный пересмотр классики, материалом для 
которого выступает гегелевская мысль. Одной из попыток такого 
пересмотра является представление гегелевского наследия в каче-
стве духовных упражнений.

Античная философия как духовные упражнения – это форму-
ла, введенная в философский оборот Пьером Адо [3]. По нашему 
мнению, большим упущением со стороны Адо было не включе-
ние (исключение) философии Гегеля из ряда описаний практик 
духа, ведь гегельянское наследие, как ничто другое, подходит под 
это концептуальное представление. Итак, граней метода у нас те-
перь два: гегельянский метод и метод Адо, и сопоставимость этих 
методологических граней в структуре одного исследования мы 
докажем на примере феномена и персонажа, который в истории 
философии получил название «Молодой Гегель».

Мы отдаем себе отчет в том, какую опасность кроет в себе пред-
ставление гегелевской мысли только как набора духовных упраж-
нений. Безусловно, гимнастика ума – одна из сторон философской 
медали. Выше мы привели пассаж Гегеля, где он, задолго до Пьера 
Адо, заметил, что философское мышление тождественно позна-
нию, что на языке нашего исследования сводится к формуле: фи-
лософия есть духовные практики, в форме которых обитает смысл, 
обретающий себя в процессах и задачах, стоящих перед суммой 
или комплексом духовных практик.
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обозначенной погони. Теперь в ее прошлом обнаруживаются га-
лереи теорий, концептов, систем и пр., однако главную роль (явно 
или неявно), как и в XVII веке, по-прежнему отыгрывает метод. 
Основания для специального положения метода, среди прочих 
философских практик, вполне очевидны: именно он утверж-
дает особый лик философии, что время от времени ей кажется 
необходимым, − лик научности.

Мы убеждены, что философия поработала над методом на сла-
ву (от Декарта до …), и современное философствование вовсе не 
обязано обрекать себя на муки производства новых методологий. 
Все, что сегодня необходимо – неклассический взгляд на класси-
ческое философское наследие. За методом обращаемся к вершинам 
классической мысли: Г.В.Ф. Гегель и его система. Почему именно 
Гегель, если он многим неугоден, если его философия «<…> пред-
ставляется гладким шаром, который скорее можно катить, чем 
изловить. В ней сломаны подмостки, с помощью которых воздвиг-
нуто здание, и все входы и выходы к этому зданию идей засыпаны 
мусором»; язык, которым изложена его система, от источника к 
источнику обвиняем в нечитабельности: «<…> никогда, может 
быть ни прежде, ни после Гегеля, ни один человек не говорил и не 
писал таким языком», а сам Гегель может быть назван «<…> идио-
том в философии» [1, C. 34; 66-67].

Объяснить наш выбор просто. В гегелевской философии ме-
тод оказывается тождественным содержанию, а значит, задача 
философского познания сокращается ровно в половину: «фило-
софия есть особый способ мышления, такой способ мышления, 
благодаря которому оно становится познанием, и при этом по-
знанием в понятиях, то философское мышление отличается, да-
лее, от того мышления, которое деятельно во всем человеческом 
и сообщает всему человеческому его человечность, будучи в то же 
время тождественно с ним, так как в себе существует только одно 
мышление» [2, C. 85].

Нет, мы не смеем мечтать о том, чтобы сегодня, как некогда, 
«все факультеты толпились в передней философского факульте-
та с целью хотя бы что-нибудь усвоить для себя из возвышенного 
рассмотрения Абсолютного существа и из неуловимой гибкости 
прославленной гегелевской диалектики; когда всякий был или 
последователем Гегеля, или варваром, идиотом, отсталым чело-
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мови ставить за мету не хвалити любов, а зрозуміти саме її природу 
в контексті людського тіла та взагалі життєдіяльності особистості 
[3, 1]. Погоджуючись із думкою Павсанія про два Ероти, Ерикси-
мах наголошує, що він (Ерот) є основою не лише для продовжен-
ня роду, не лише живе у людській душі, але те, що він є для людини 
основою багатьох справ та діянь. Також даний учасник «Бенкету» 
зазначає, що сила любові охоплює не лише людський рід, але й тва-
ринний і рослинний світ, взагалі у всьому бутті. Він пояснює це че-
рез те, що він дивовижний та великий бог.

Далі Ериксимах говорить, що два Ероти впливають на людське 
тіло. Відповідно, якщо Ерот небесний – то людина здорова, якщо 
ж вона хвора – то це ознака, що нею заволодів Ерот земний. Отже, 
правильна любов є основою зцілення та здоров’я людини. Промо-
вець це пояснює тим, що здоров’я – це той стан, який свідчить про 
узгодженість та любов між усіма органами людського тіла. І якщо 
любов правильна, то і в середині тіла все перебуває у союзі миру та 
злагоди. 

Пізніше, коментуючи «Бенкет» Платона, Марсиліо Фічіно з 
приводу даної проблеми напише наступне: «Це зазвичай відбува-
ється з тими, хто, зловживаючи любов'ю, переносять на пристрасть 
до обіймів те, що відноситься до споглядання. Лікар Расіс наказав 
лікувати її зляганням, постом, вином і прогулянками. Не лише 
любов робить людей такими, а й люди, які такі є по природі, більш 
схильні до любові. Такі людини, у яких жовч, що називається хо-
леричною, й інша, що називається меланхолією, переважають над 
іншими. Одна з них тепла і суха, інша суха і холодна. Одна займає 
в живому тілі місце [елемента] землі, інша – вогню. Тому меланхо-
ліками вважаються люди худі й сухі, за подобою землі, а холерика-
ми жовтошкірі і бліді, на зразок вогню. Тому холерики під впливом 
вогненної рідини стрімголов кидаються в любов. Меланхоліки ж 
через млявість землистої вологи повільніші в любові, але завдяки 
стійкості цієї ж вологи, піддавшись любові, довше їй протистоять» 
[1, с.199-200].

Однак. на погляд Г. Садлера, Ериксимах вищеозначеною дум-
кою тим самим опонує Павсанію, адже останній говорить, що два 
Ероти впливають на людське тіло в залежності від того, який Ерот 
в нього в душі. Натомість для давньогрецького лікаря, головним є 
те, які процеси відбуваються безпосередньо в тілі людини яка лю-

3. Адо П. Духовные упражнения и античная философия / 
Пьер Адо; [пер. с франц. при участии В. А. Воробьева]. – Санкт-
Петербург: Степной ветер, 2005. – 448 с.

Феномен любові між філософією та природничими науками: 
pro et contra

Віталій Туренко 
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

Актуальність даного дослідження полягає в тому, що, частіше за 
все, філософське осмислення любові аж ніяк не пов’язують з да-
ними природничих наук. Водночас така ситуація є взаємообер-
неною – природничі науки в дослідженнях, присвячених аналізу 
любові, не звертають уваги на філософський дискурс стосовно да-
ного феномену. Чи є це виправданим? Наскільки такий підхід є 
правильним? В даних тезах зверну увагу хоча б на два приклади з 
історико-філософського дискурсу.

Британський вчений М. Мозес зазначає, що близькість медици-
ни до філософії є характерною рисою давньогрецької філософії. І 
поява її (філософії) багато в чому завдячує саме медичній сфері [2, 
с.353]. Перше таке свідчення можемо побачити у творчості Пар-
меніда. Згідно свідчень давньоримського лікаря Целія Авреліана, 
говорячи про акт зачаття філософ-досократик використовує сло-
восполучення «семена любви»: «femina virque simul Veneris cum 
germina miscent, venis informans diverso ex sanguine virtus temperiem 
servans bene condita corpora fingit…» (18 В 18 DK), тим самим під-
креслюючи, що народження нової людини є актом любові.

Наступний приклад можемо навести з «Бенкету» Платона, 
а саме з промови лікаря Ериксимаха [Див.: Symp.185с-188с]. Хо-
ча близькість фізіології та медицини можна простежити і в інших 
трактатах Платона [Див.:Gorg.464b, Resp.389]. Взагалі, як підкрес-
лює М. Мозес, для Платона є характерним вживання порівнянь зі 
сфери біології як аргументів доведення тієї чи іншої думки. Так у 
випадку і з Ериксимахом.

На думку Г. Садлера, Ериксимах в даному фрагменті своєї про-
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номенологічних практик вийшов далеко за межі логіки й онтології 
свідомості, що були предметом досліджень корифея феноменоло-
гії, й охопив такі тематичні сфери, як мораль, емоційне життя, ре-
лігія, суспільство і людина. Ніколай Гартман стверджував, що саме 
завдяки багатству проблематики, котрій присвятив себе Шелер, 
феноменологія набула грандіозного розгортання і виросла в духо-
вний рух, який він же й очолив [6, p. 230–231]. Хоч Шелер був радше 
віртуозом методу, аніж його теоретиком, і часто-густо критикував 
надмірне захоплення методологічними розробками [див. 7, p. 165], 
все ж його праці містять численні рефлексії щодо феноменології як 
особливої епістемічної настанови. Спробуймо стисло виразити її 
головні положення.

1. Ядро епістемічної настанови Шелера становить теорія іде-
ації, або ж вчення про споглядання сутностей (Wesensschauung). 
Настанова на розкриття й опис сутностей є не тільки ядром фено-
менологічної рефлексії, а й необхідною і достатньою умовою ак-
ту філософування, в якому особа долає межі плинної дійсності й 
підноситься думкою до сфери «абсолютно буття» [5, S. 106]. При 
цьому, споглядання сутностей є іманентним актом, адже у ньо-
му досягається цілковитий збіг між задуманим (Gemeinte) і даним 
(Gegebene), що усуває будь-яку символічну опосередкованість, 
притаманну фактам природного і наукового досвіду [1, S. 46]. Та-
ким чином, феноменологія постає як практика з десимволізації дій-
сності, котра має не тільки епістемічне, а й моральне значення – її 
завдання полягає у вбереженні людини від самоформалізації, якій 
сприяє стан західної цивілізації. У цьому сенсі Шелер розглядав 
феноменологію як засіб перебудови світогляду (Weltanschauung) 
сучасної людини [4, S. 227].

2. Сутності, що є предметом феноменологічного пізнання, ав-
тономні й первинні щодо емпіричних предметностей – як онто-
логічно, так і гносеологічно. Онтологічна первинність сутностей 
полягає у їхній структурній детермінації предметів досвіду. При 
цьому, сутності не абстрагуються з досвіду внаслідок індуктив-
ного узагальнення, адже загальне поняття як наслідок абстрагу-
вання неодмінно переймає випадковість та умовність емпіричних 
фактів. Тобто сутності як чисті факти мають іншу онтологічну 
природу, ніж абстрактні поняття: сутності онтологічно первинні, 
а отже абсолютні; абстракції онтологічно вторинні, а отже реля-

бить [Див.: 3, 2.]. Тому Павсаній в даному контексті – об’єктивіст, 
тоді як Ериксимах – суб’єктивіст. Перший розглядає Ероти зо-
внішньо, другий – безпосередньо внутрішньо. 

Отже, як ми бачимо діалог філософії з природничими науками 
у дослідженнях стосовно феномену любові цілком можливий. Та-
кий науковий синтез аж ніяк не принижує жодну з галузей знання, 
а бо ж сам феномен, а навпаки – робить більш глибинним.
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Концепція сутностей та споглядання сутностей як елемент 
феноменологічної методології Макса Шелера

Тарас Фостяк 
Національний Університет «Києво-Могилянська академія»

Феноменологія як радикальний інтелектуальний проект відпо-
чатково прагнула оформитись у строгу доктрину, положення якої 
мали б утворити fundamentum incossum як для теоретичного зна-
ння, так і для морального життя. Програмова орієнтація на автен-
тичне і автономне буття, стисло виражена Гусерлем у заклику «До 
самих речей!», стала провідною зіркою для всієї феноменологічної 
традиції. Та якщо Гусерль вбачав власний обов’язок насамперед в 
обґрунтуванні методу, то його застосування до конкретних «ей-
детичних регіонів» стало завданням Гусерлевих послідовників. 
Поміж них Макс Шелер заслуговує особливої уваги. Радіус його фе-
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Феномен «масової філософії» у просторі масової культури

Іламі Ясна 
Центр гуманітарної освіти НАН України

В контексті дискусій про місце та статус філософії у сучасному сві-
ті неможливо обійти увагою специфічну тенденцію, яку можна по-
значити як «масовизацію філософії». Виникаючи у західному світі 
після Другої світової війни, в останні роки ця тенденція починає 
активно поширюватися і в Україні, що зумовлює актуальність до-
слідження «Образи філософії у масовій свідомості» [1], попередні 
результати якого були представлені у червні 2015 року в Інституті 
філософії ім. Г.С. Сковороди.

Можна виокремити три вектори трансформацій, яких зазнає 
філософія як суспільна практика, навчальна дисципліна та галузь 
академічних досліджень у контексті масовизації культури.

Першою тенденцію є своєрідна девальвація академічної філо-

тивні. Гносеологічна первинність сутностей полягає в неодмінній 
напередзаданості акту ідеації щодо окремих актів чуттєвого сприй-
няття. Якщо для Гусерля чуттєвий матеріал є передумовою вба-
чання сутності, то для Шелера, навпаки, сутності становлять 
«принцип відбору» чуттєвого матеріалу. Таким чином, відповід-
на сутність інтенційно «фундує» (fundieren) предмети чуттєвого 
сприйняття.

3. Вбачання й опис сутностей можливі завдяки здійсненню фе-
номенологічної редукції. Якщо у праці «Феноменологія і теорія 
пізнання» 1914 р. Шелерове поняття редукції в загальних рисах від-
творює Гусерлеве вчення, то в пізній період творчості воно зазнає 
суттєвої трансформації. У працях «Становище людини в космо-
сі» та «Ідеалізм-реалізм», опублікованих 1927 р., редукція постає 
як особлива духовна практика, «внутрішнє техне», що передбачає 
не тільки утримання від суджень про дійсність, а усунення само-
го «чинника дійсності» (Realitätsmoment) через приборкання ак-
тів, у котрих він даний [3, S. 281; 2, S. 51]. Такого «знедійснення» 
(Entwirklichung), що є умовою розкриття царини сутностей, можна 
досягти тільки через притлумлення «життєвого пориву», котрий 
живить сприйняття контингентних фактів [2, S. 51].

Отже, споглядання сутностей становить основу феномено-
логії як пізнавальної настанови. Орієнтація на розкриття й опис 
абсолютних сутностей визначає предметне поле феноменології й 
основну амбіцію філософії як такої. Шелер, утверджуючи можли-
вість безпосереднього осягнення абсолютного буття, надавав фе-
номенології і важливого морального значення. Її мета – не тільки 
теоретичне пізнання, а й оновлення світогляду сучасної західної 
людини, повернення до світу у його автентичному бутті. Сутнос-
ті, що є предметом феноменологічної рефлексії, постають як авто-
номні щодо емпіричної дійсності: «ейдетична сфера» структурно 
визначає предметності досвіду і править за «принцип відбору» 
емпіричних фактів у пізнанні. Досягнення ж царини сутностей 
можливе внаслідок виконання особливої процедури – феноменоло-
гічної редукції, що передбачає приборкання «життєвого пориву».
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витримали близько 30 перевидань 10 мовами.
Традиція «філософських кав’ярень», заснована на початку 

1990-х у Парижі, поширюється в усьому світі, в тому числі в кіль-
кох містах України. Виникають «розмовні» жанри телепередач – 
від хронологічно першої американської «Philosophy Bites» до 
вітчизняних проектів «Філософський барабан» чи «Культура та 
Пропаганда».

Популярною формою дозвілля стають лекції з філософської те-
матики, що проводять не лише спеціалізовані культурно-освітні 
простори, але й «інтелектуальні» кав’ярні та навіть винні бари, як-
от київський «Віан» з циклом лекцій «Вино і філософія».

Заслуговує на увагу той факт, що, попри фінансову кризу, такі 
заходи – часто небезкоштовні – стабільно збирають повні зали, зо-
крема привертаючи увагу студентів – тих самих, які вважають уні-
верситетський курс філософії зайвим.

Таким чином, філософія, що завжди була сферою елітарного 
знання, «виходить до мас», зливається зі своїм повсякчасним ан-
типодом, масовою культурою, розчиняється у ній, трансформую-
чись відповідно до умов «ринку». Слід визнати: саме «Сократ за 
90 хвилин» та «Філософія кави», а не роботи класиків та універ-
ситетські лекції, сьогодні змальовують «обличчя» філософії для 
більшості пересічних громадян.

Фактично, відбувається оформлення нового культурного фе-
номену – «масової філософії» як специфічної сфери масової 
культури. Його дослідження є актуальними та необхідними для 
з’ясування місця філософії в архітектурі суспільства, що змінюєть-
ся, та пошуку форм реінтеграції її у це суспільство.
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софії як навчальної дисципліни. В Україні це найяскравіше дало 
про себе знати у 2015 році, коли, через прийняття Наказу Мініс-
терства освіти і науки України, що позбавляв філософію статусу 
обов’язкової дисципліни у вишах [2], «філософія мала всі шанси 
припинити своє існування як інституціоналізована форма осві-
ти й науки» [3]. Хоча оперативна реакція супротивників законо-
проекту з-поміж провідних філософів країни дозволила зберегти 
статус філософії, ця ситуація стала приводом визнати: переважна 
частина студентів та керівників нефілософських факультетів гото-
ва відмовитися від неї на користь інших предметів.

Протилежною тенденцією є те, що можна назвати «філософи-
зацією масової культури». Прагматичний поворот у гуманітарній 
думці та поворот до повсякденності сприяли появі досліджень 
філософських аспектів тілесності, гендеру, віку, здоров’я, гумору, 
спорту тощо, тобто зачіпають теми, що становлять інтерес не лише 
для професійних філософів, але й для широких кіл читачів.

Це породжує потік філософської публіцистики, як-от цикл 
робіт Л. Свендсена з філософії нудьги, зла, страху, моди, пере-
ведений на двадцять дві мови, американська книжкова серія 
«Popular Culture and Philosophy» (майже 90 томів) чи британська 
«Philosophy for Everyone» (16 томів), що пропонують філософ-
ський погляд на мережу «Facebook», футбол, їзду на велосипеді, 
татуювання, каву, полювання, садівництво тощо.

Саме слово «філософія» стає «модним», поширюючись у та-
ких словосполученнях, як «філософія фірми», «філософія здо-
рового образу життя», «філософія сімейних відносин», а також 
назвах медіа-ресурсів та закладів, як «Філософія домашнього за-
тишку», «Філософія здоров’я», «Філософія краси» тощо.

Тому іншим боком цієї тенденції є те, що можна позначити як 
«масовизацію філософії». Доки науковці обговорюють кризу гу-
манітарної освіти та відсутність попиту на філософію у вишах, у 
широких колах пересічних громадян цей попит швидко зростає.

Поширюються специфічні жанри популярної літератури від 
легкого «філософського екшна» Пауло Коельо, Річарда Баха чи 
Анхеля де Куатьє до насиченої філософськими алюзіями «інте-
лектуальної прози» Габріеля Гарсіа Маркеса, Мішеля Уельбека чи 
Мілана Кундери, а також спрощені викладення філософських кон-
цепцій у таких серіях, як «Філософи за 90 хвилин», 30 книжок якої 
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full attention to life and its requirements. Only the performing and 
especially the working self is fully interested in life and, hence, wide 
awake. It lives within its acts and its attention is exclusively directed to 
carrying its project into effect, to executing its plan. This attention is an 
active, not a passive one. Passive attention is opposite to full awareness'' 
[3; p. 213]. In this definition A. Schütz, first of all, connects the Everyday 
with work as the essential basis of everyday life. Also, his interpretation 
of daily life is inherently opposed to leisure and any free, and non-
regulated activities. Many other researches followed the tradition to 
contrast the Everyday and leisure: the activity which is devoid of daily 
repeatability, can't be described as the Everyday. Leisure because of its 
non-normalized nature is also excluded from everyday life [4; 5].

However, excluding leisure from the space of the Everyday is 
erroneous. If modern civilization is a civilization of leisure, then such a 
one-sided interpretation of everyday life must be overcome, since now 
it’s the leisure that is the primary environment and space and the space 
where human beings’ life happens. There are some points confirming 
leisure as an integral part of the Everyday and an object of special 
philosophical investigation:

- leisure, as an important part of the Everyday, is an activity that we 
fill our free time with; leisure is an indispensable element of daily life 
and the sphere which is very close to us. Even if we interpret everyday 
life as daily repeatable actions that we perform day-to-day, the leisure is 
also characterized by habitualness. Despite the seeming contradiction 
of this statement, there is no direct contradiction here. Leisure has 
spontaneity moments and has no clear structure of activity, at the same 
time it is not a chaotic activity.

- leisure is based on the very foundation of human individuality and 
it is a space for generating of individual meanings and values, which 
are later shared with the Other. Feeling of being a person with all of its 
individual and unique features is generated in leisure sphere.

- the Other plays a key role in our leisure, as well as in everyday life 
in general. In the modern civilization of leisure free time is more often 
focused on interaction, on “the view of the Other from the side” and 
appraisal by the Other.

Thus, leisure is not something that is contrary to our everyday 
life. This is also something that fills it, forming and transforming 
meanings which guide us in our lives. And as the Everyday is ''a new 

Leisure as an object of modern philosophy

Nadzeya Ilyushenka
Institute of Philosophy of National Academy of Sciences of Belarus

The changes which took place in the economic and social development 
since in 20th century were the reason that many researchers began to 
talk about the transition to a new stage of civilization development – 
a society of leisure. One of the first scientists, who used the term to 
characterize the new type of modern society, was J. Dumazedier [1]. 
He wrote about the imminent arrival of the new type of social structure 
where leisure plays an important role in people’s life. In the 21th 
century with the development of information and communication 
technologies, the amount of free time continues its increasing. The 
central role of leisure in the structure of contemporary post-industrial 
society is emphasized by many researchers: P. Bramham, P. Gilchrist, 
E.L. Jackson and others.

But what is leisure? In an industrial society with its focus on 
producing economy leisure began to be regarded as a minor component 
of the lifestyle, as something secondary in comparison with work or 
study. In the post-industrial society, the attribute of which is the mass 
consumption of different services, for the ordinary consciousness 
leisure is identified with recreation, idle pastime. So, leisure has not 
been the object of special philosophical interest. 

In the 20th century, the phenomenon of everyday life (the Everyday) 
became the subject of philosophical analysis (E. Husserl, M. Heidegger, 
A. Schütz, H. Garfinkel, G. Mead, Ch. Peirce). It could be a chance for 
paying more attention to leisure. But leisure did not become the special 
subject of philosophical investigation. Sociologists, anthropologists, 
historians interested in leisure and its cultural forms, but not 
philosophers. Why? 

From the point of view of Alfred Schütz, the Everyday is very special 
and important part of human life. In this part an individual percepts 
everything that happens around as an objective reality. The most 
important moment of this perception, by A. Schütz, is “wide-awakeness” 
as a special characteristic of person’s attention. A. Schütz describes 
it as follows: ''By the term “wide-awakeness” we want to denote a 
plane of consciousness of highest tension originating in an attitude of 
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largely naturalistic in this regard, and usually explains such relations 
in terms of causality. This line of thought resonates with cognitivist 
attitudes of late medievals, inspired by Aristotle.

Another aspect of late medieval reasoning about concepts and 
cognition, which influenced contemporary phenomenology, is the 
supporting role of intentionality in the model of cognitive content. 
Intentional nature of concepts facilitates the late medieval account of 
concepts as building blocks of mental language.

In the book, Concepts J. Fodor formulated five theses together 
making up the Representative Theory of Mind, which is the foundation 
for his theory of concepts [1, p. 7]. Some of his theses are very close to 
the late medieval models of concepts, cognitive content, and mental 
language. For instance, his first thesis relates to the psychological 
explanation as ‘typically nomic’ and ‘intentional through and through’, 
which is in line with anti-physicalist conceptions of late medievals.

The second thesis by Fodor, on ‘mental representations’ as the 
primitive bearers of intentional content, receives coherent support 
from the late medieval models of mental representation. For William 
Ockham and for later thinkers the mental aspect is prior and 
explanatory of relations between signs and real objects they signify. In 
14 and 15 centuries there appeared several innovative semiotic models 
that went beyond the two traditional approaches, based on Boethius 
and St. Augustine, respectively.

Paradoxically, the third Fodor’s thesis, namely that ‘Thinking is 
computation’ reveals the contemporary relevance of the late medieval 
semiotic and semantic models even more. It largely relates to Turing’s 
concept of effective computation, which, in its turn, depends on 
interpreting mental representations as symbols. This revolutionary 
idea appeared in 13 century and greatly influenced the development of 
semantic theory in 14 century [2, p. 18-21].

The fourth thesis by Fodor, identifying meaning as information 
(more or less), is also close in intention to the late medieval 
understanding of concept as an outcome of its causal relationship 
to the objects that fall under it. The formulation of this idea usually 
involves seeing cognitions as “naturally signifying” the things, which 
are included in them. Moreover, as it is generally known, medieval 
description of concepts formation by means of sensory and intellectual 
mechanisms based on Aristotelian an Avicennian models, was very 

ontology of human existence justifying an open, active, embodiment, 
unfinalized, dialogical subjectivity'' [2; p. 46], leisure also should get its 
philosophical and ontological interpretation through which philosophy 
will get the new understanding of itself.
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Significance of the late medieval epistemology for contemporary 
philosophy of mind and cognitive science

Victor Kotusenko 
National University of “Kyiv-Mohyla Academy”

The development of epistemology during the late Middle Ages in 
Europe (13-15 cent.) provided highly elaborated conceptual framework 
and influenced the issues and themes within 16-century and, to some 
extent, 17-century epistemology. Increasing interest to the legacy of late 
scholasticism over last decades grew into a series of studies thoroughly 
analyzing tenets of the late medievals regarding intentionality, mental 
representation, mental language and other core terms.

A particular area where the focus of contemporary philosophy of 
mind and cognitive science seems to coincide with the late medieval 
thought is the central role of concept in explaining relationships 
between signs and objects they signify. Current philosophy of mind is 
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К идее объектно-ориентированной экологии: от Лейбница к 
Латуру и Харману

Яна Волкова
Класичний приватний університет

Данное исследование касается генезиса идеи объектно-
ориентированной экологии, объединяющей ряд современных 
спекулятивно материалистических учений. Последние утвержда-
ют реализм «вещей» (ассамбляжей, агрегатов, коллективов), а не 
пассивной субстанции; артикулируют «тёмную», уклоняющуюся 
(withdrawal) сторону «вещей», фатальную изоляцию объектов, ни 
к чему не сводимых; предлагают концепции плоских онтологий 
(flat ontology), онтологического плюрализма (democracy of objects), 
нечеловеков (nonhumans), экологии после природы (ecology after 
nature); ориентированы на изменение представлений о жизни и 
смерти, как и самого этого различия.

Ключевым представлением здесь является гетерогенность как 
принципиальная нередуцируемость объектов и экстериорность 
связей между ними. Это представление следует из латуровской 
философии, её «эзотерического» аспекта. Фокус антропологии 
современности сосредоточен на специфике модернистских прак-
тик и определяющих её базовых установках мышления. Исследо-
вательская программа Латура ориентирована на отслеживание 
связей («пересборку»), создаваемых «нововременными» между 
различными инстанциями. Эти ассоциации нечувствительны к 
ограничениям, накладываемым конституцией «нововременного» 
знания – дисциплинарным различиям, демаркации науки, филосо-
фии и политической практики. Режимы связывания объявляются 
Латуром основным предметом интереса социальных наук. Одна-
ко, аргументация учёного – это всегда радикализация аргумента-
ции оппонентов. Проблематизируя связность, Латур ставит под 
вопрос все существующие способы её обобщения: как научные 

advanced.
Another reason why late medieval semiotics and semantics are 

relevant for contemporary philosophy of mind is the general internalist 
conception, which, again, J. Fodor shares. Thus, his fifth thesis states 
that ‘whatever distinguishes coextensive concepts is ipso facto in the 
head’. This completely corresponds to the prevalent medieval model 
demanding that if the objects signified are the same, the difference 
between coextensive concepts will lie in the cognitions. 

This outline shows that medieval epistemological models, albeit 
deserving attention from the historical point of view, are also valuable as 
the ones that demonstrate a lot of affinity with contemporary search in 
philosophy of mind and cognitive science.
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ности) обладают только действительностью представления (как 
содержания опыта и как рациональные конструкции). Эта про-
блематичность находит выражение в представлении о материи 
как «хорошо обоснованном феномене», реальность которого, тем 
не менее, обеспечена актуальным множеством не данных нам фе-
номенально бесконечно малых восприятий – субстанций-монад, 
«метафизических точек».

Проблематизация Лейбницем отношений математических 
подходов (к определению континуума) и физики, апеллирующей 
к «реальности», как и необходимости создания концептуальных 
инструментов, работающих в «нефеноменалистском» (идеалис-
тическом) регистре, делает его идеи чрезвычайно актуальными в 
современных исследовательских программах, ядром которых ста-
новится мышление о «тёмной» стороне вещей.
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Що таке філософія науки? (Структурно-номінативна відповідь)

Володимир Кузнєцов 
Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди Національної академії 
наук України, Національний університет «Києво-Могилянська 
Академія»

Для відповіді на поставлене у назві виступу питання потрібно вка-
зати значення термінів, з яких утворений складений термін «філо-
софія науки».

Почнемо з терміну «філософія». У назві «філософія науки» 
використовується розуміння філософії як епістемології, тобто 

идеализации (построенные на различии первичных и вторичных 
качеств), так и кантовскую парадигму. Латур рассматривает ал-
горитм трансцендентального связывания и критические способы 
аргументации как априорные оптики, задающие опыт «вообще» 
(культура, язык, травма и т.д.), а потому являющиеся «недостаточ-
но критическими».

Возникает необходимость в изобретении новых теоретических 
инструментов для концептуализации связности, развивающих 
пространство «сверхкритики» и преодолевающих гегемонию 
трансцендентальных подходов. Одним из таких инструментов и 
становится представление о гетерогенности. Самому Латуру, на 
наш взгляд, не удаётся построить пространство «сверхкритики», 
где она была бы продуктивной, а не негативной (описывая неуда-
чи прежних, долатуровских, парадигм). Но обнаруженный им ряд 
проблем становится интеллектуальным ландшафтом современной 
объектно-ориентированной экологии.

Эти проблемы восходят ещё к Лейбницу, делая его на-
следие чрезвычайно актуальным. Концепт гетерогенности 
реактуализирует проблему континуума, причём в той её раз-
работке, которую предложил Лейбниц, а не Кант. Мир явле-
ний, по Канту, протяжённый в пространстве и длящийся во 
времени – непрерывен. Различение phaenomena и noumena позво-
ляет Канту решить проблему континуума: трансцендентальная 
непрерывность пространственно-временного мира не противо-
речит «изолированности» ноуменов; при этом мыслить «состав-
ление» каких-либо агрегатов или ассоциаций из «вещей в себе» 
недопустимо. Гетерогенность, в таком случае, должна значить 
разрыв непрерывности в дискурсе бесконечного (каким выступает 
трансцендентальное «замещение» опыта).

Сложность аргументации Лейбница состоит в том, что идея 
континуума (непрерывности или связности) имеет предпосылкой 
принятие актуального множества бесконечно малых восприятий: 
в основе непрерывно протяженных «единств» лежит множество 
дискретных, непространственных монад, составляющих ядро 
«реальности» тел. Гетерогенность, таким образом, возникает из 
онтологического плюрализма. «Составленность» такого скопле-
ния как континуума проблематична, поскольку сами феномены 
(пространственные протяжения, фигуры, движения, каузаль-
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лософія геології тощо. Є також підстави для виокремлення філосо-
фій науки більш високих рівнів спільності. Наприклад, у філософії 
фізики виникли філософія теорій відносності, філософія статис-
тичної фізики, філософія квантової механіки тощо.

Нарешті, зазначимо, що у філософії науки виокремлюються 
холістичний/цілісний та структурний підходи, які відрізняються 
ставленням до будови знання. Холістичний підхід не занурюєть-
ся усередину конкретних систем знання. Його дискурс про науку 
реалізується в межах змістовних уявлень про загальні властивості 
знання як певної нерозчленованої субстанції, що залежить від різ-
них факторів на кшталт соціуму. Прикладом є так звана соціальна 
філософія або епістемологія науки.

Навпаки, структурний підхід характеризується деталізова-
ним розглядом систем конкретного знання з їхніми внутрішніми 
структурами. Їхні взаємодії та розвиток забезпечують приріст 
нового знання та визначають спільні та специфічні риси та функ-
ції цих систем. Його прикладами є стандартний/пропозиційний, 
гіпотетико-дедуктивний, структуралістський, еротетичний, ін-
струменталістський підходи.

Одним з варіантів структурного підходу є модифікований 
структурно-номінативний напрямок. Він ставить у центр філосо-
фії науки дослідження наукового знання як мережі його окремих 
конкретних систем. Кожна така система є ієрархічно влаштова-
ною полісистемою з відповідними конститутивними елементами. 
Маються на увазі мови, поняття, пропозиції, твердження, гіпоте-
зи, різного типу моделі, проблеми, оцінки, операції, процедури, 
методи тощо. Наукове пізнання розглядається через призму змін 
систем наукового знання. У якості інструменту їхнього аналізу 
застосовується теорія іменованих множин (див.: М. Бургин, В. 
Кузнецов. Теория именованных множеств как инструментарий 
логико-методологического анализа // Методологическое созна-
ние в современной науке. – К. : Наукова думка, 1989. – С. 135–171; 
M. Burgin, V. Kuznetsov. Scientific Problems and Questions from a 
Logical Point of View // Synthese, Symposium “Logic and Philosophy 
of Science in the Ukraine”, 1994, 100, 1: 1–28. Праці є у вільному до-
ступі на http://filosof.academia.edu/VladKuznetsov).

Таким чином, структурно-номінативна філософія науки – це 
динамічна сукупність досліджень окремих та пов’язаних абстрак-

як вчення про пізнання. Оскільки йдеться про науку, то мається 
на увазі наукове пізнання, тобто процес отримання об’єктивного 
наукового знання про зовнішню до знання реальність. Отже фі-
лософія науки може конституюватися як аналіз науки з позиції 
виробництва наукою знання. Решта сторін науки є необхідними 
та/або допоміжними факторами та умовами цього процесу і ви-
вчається низкою (мета)наук про науку. Серед них історія науки, 
культурологія науки, соціологія науки, економіка науки, психоло-
гія науки, наука про менеджмент та організацію науки та етика на-
уки (див.: Кузнєцов В. Українські аналітичні дослідження науки в 
пошуках смислу свого існування // Теорія смислу в гуманітарних 
дослідженнях та інтенсіональні моделі в точних науках. – К. : На-
укова думка, 2012. – С. 116–168).

Далі звернемо увагу, що термін «наука» позначає як науку в ці-
лому, так і будь-яке з її численних розчленувань. Багатозначність 
цього терміну віддзеркалює широко розповсюджена ієрархічна 
класифікація наук. На її першому рівні розташована наука в ціло-
му, на другому – гуманітарні, соціальні, математичні, природничі 
та технічні науки, на третьому рівні – науки, на які розчленовують-
ся науки другого рівня, на четвертому – науки, на які розчленову-
ються науки третього рівня тощо. Принциповою ознакою науки в 
цілому та всіх її наступних розчленувань є продукування обґрун-
тованого нового та потенційно практичного знання про відповід-
ні природні та штучні реалії. Притаманні наукам n-го рівня ознаки 
є спільними наукам всіх наступних рівнів. Наприклад, ознакою 
природничих наук є дослідження матеріальної природи, фізичних 
наук – неживої природи, а біологічних наук – живої природи.

Ця ієрархія наук індукує відповідну ієрархію філософій науки. 
Філософією науки першого рівня є так звана загальна філософія 
науки. До філософій науки другого рівня належать: філософія гу-
манітарних наук, філософія соціальних наук, філософія математич-
них наук, філософія природничих наук, філософія технічних наук 
тощо. Фактично кожна філософія науки другого рівня об’єднує 
низку відповідних філософій науки третього рівня спільності. 
Наприклад, у філософії соціальних наук сформувалися філософія 
економіки, філософія соціології, філософія права, філософія істо-
рії тощо. У філософії природничих наук розвиваються філософія 
фізики, філософія хімії, філософія біології, філософія географії, фі-
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не тіло та всі можливі розширення, продовження та посилення тих 
чи інших органів людини. Посилювач очей – оптична техніка, по-
силювач інтелекту – комп’ютер, посилювач м’язів – транспортні за-
собі, будівельна техніка тощо. Соціальне тіло – це культура, мова, 
наука, філософія, соціальна ідентичність, культурна ідентичність, 
сума технічних артефактів, сума соціотехнічних систем. Список 
не є вичерпним через складність самої людини та складність ви-
значення «природи людини». Ми хочемо донести, що природа 
людини не обмежується її біологічним тілом, а соціальне тіло по-
стійно еволюціонує, і отже природа людини не є константою.

Інженерія «розумних» речей включає такі розробки та техно-
логії: нанотехнології, біотехнології, біоніка, smart grid, Big Data, 
хмарні носії інформації, Інтернет енергій, Інтернет логістики, Ін-
тернет інфраструктури, «розумні» будинки, «розумні міста», 
«розумний» транспорт, IRIS (Інтернет маршрутизація в космосі), 
засоби оптичної ідентифікації, дрони тощо. До 2020 р. буде нара-
ховуватися більш ніж 50 мільярдів «розумних» приладів [1].

Створена інженерією XXI ст. антропотехносфера є «розум-
ним» середовищем. Ця природа-для-людини в багатьох випадках 
детермінує поведінку людини. Людина зіштовхується з пробле-
мою аутопоезису сучасної техніки, яка, в певних аспектах, може 
сама себе відтворювати та функціонує поза втручанням людини. 
Значення, яке має техніка в процесах трансформації природи лю-
дини, має тенденцію збільшуватися.

Інженерія «розумних» речей – когнітивно-перетворювальна 
практика. Така діяльність має два напрями: перший – це дослі-
дження природи та перетворення її на ресурси, другий – це дослі-
дження природи самої людини, здебільшого неорганічного тіла, та 
перетворення її на ресурси. В першому випадку людина перетво-
рює корисні копалин або енергію води на матеріали та електрич-
ну енергію відповідно. В другому випадку людина перетворює, а 
точніше, вдосконалює, власні артефакти, в тому числі техніку – на-
приклад перетворює речі на «розумні» речі.

Когнітивно-перетворювальний вектор сучасного інженера 
зміщується з природи на людину. Інтенція інженера тепер спря-
мована на природу-для-людини, тобто техносферу – а точніше, 
антропотехносферу. Нема сумнівів, що антропотехносфера є 
невід’ємною частиною соціотехнічних систем та необхідно впли-

тних і конкретних систем наукового знання різних рівнів спіль-
ності. Вони розглядаються як носії достовірної та підтвердженої 
інформації про свої предметні галузі. Ця філософія науки не об-
межується викладом та інтерпретацією опіній, наративів та думок 
про науку та наукове знання видатних вчених і знаних істориків і 
філософів науки. Її характерною ознакою є емпіричні досліджен-
ня (так звані case-studies) систем наукового знання з логіки, мате-
матики, фізики, хімії, соціології та економіки та формулювання 
правдоподібних гіпотез стосовно закономірностей їхнього функ-
ціонування, взаємозв’язку, розвитку та практичного застосування.

Інженерія «розумних» речей та природа людини

Юрій Омельченко 
Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди Національної академії наук 
України

Інженерія – це створення артефактів. В XXI столітті розуміння 
«інженерії» простягається на гуманітарну сферу. Наразі існують 
безліч інженерій. Концепт «інженерія» в XXI столітті розрісся 
в цілу хмару інженерій, серед яких: соціальна інженерія, знаннє-
ва інженерія, будівельна інженерія, інфраструктурна інженерія, 
автомобільна інженерія, інженерія інформаційних комунікацій, 
генна інженерія, наноінженерія, інженерія програмного забез-
печення, бізнес інженерія, інженерія економіки та господарства, 
системна інженерія тощо.

 Інженерія природи людини – так можна назвати всі галузі со-
ціальної інженерії XXI ст. Ми виходимо з розуміння інженерії як 
втіленні ідей в певних видах матеріалу. Такими матеріалами мо-
жуть бути біологічні тканини, нежива матерія, соціальні системи, 
медійний контент, культурний контент, мова, смисли та поняття, 
знання та освіта, наука і техніка, зрештою – сама людини. Спира-
ючись на вищезгадані міркування, автор доповіді пропонує роз-
глядати інженерію «розумних» речей, яка є частиною соціальної 
інженерії, як інженерію природи людини.

Під природою людини ми розуміємо біологічне тіло і соціаль-
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«Філософія в науці» чи «філософія науки»?

Інна Савинська 
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

1. Розрізнення понять «філософія у науці» (philosophy in science) 
та «філософія науки» (philosophy of science) вказує на дві епістемо-
логічні площини, які не перетинаються, існуючи паралельно або 
у якості елементів  більш ширшого простору. «Теорія площин», 
поширена серед сучасних томістів (Люблінська школа філософії). 
Справді, перед тим як у власний спосіб досліджувати природничі 
науки, філософія віднаходить себе в них (інколи у співвідношенні 
«частина-ціле»). Саме тому не йдеться про цілковиту ізоляцію фі-
лософії від наук про природу (як видається на перший погляд). Мо-
ва про дві сфери, які необхідно співіснують і належать до сучасної 
епістемології. Завдання цієї томістичної теорії зберегти чистоту 
філософії. Адже, на їх думку, філософський словник, потрапляю-
чи у поле природничих наук, змінює свої первинні смисли. Такі 
«пригоди понять» йдуть на користь розвитку науки, і, як вважа-
ють томісти, не сприятливі для філософії. Пересторога представ-
ників Люблінської школи філософії зрозуміла. Втім, поняття все 
ж здатне «встановити» свою ідентичність, повернувшись у сферу 
філософського вжитку, що і демонструє сучасна філософія свідо-
мості або філософська антропологія.

2. Ціль філософії науки – зрозуміти явище науки, а не лише при-
роду. Сучасні філософи пропонують шлях від формування філосо-
фії науки до нової філософії природи.

3. Те, що багато емпіричних науки походять із філософії приро-
ди, відомо de facto. Але все ж важко визначити, чи роботи Ньютона 
ще «наука у філософії», чи вже«філософія в науці». Зокрема, коли 
він надає визначення поняттям «часу» та «простору».

4. Неоплатонічна метафізика Й. Кеплера чи Н. Коперніка, зі 
свого боку, демонструє спробу раціонального обґрунтування сві-
ту завдяки філософії. Хоча здебільшого метафізичні засади цих 
систем применшують, намагаючись їх звести лише до сфери емпі-
ричних тверджень астрономії.

5. Філософія у науці виникає із практики. Знаний польський 
фізик та космолог Міхаль Геллер (Michał Heller), аналізуючи 

ває на цілий спектр перетворень у культурі (наука, освіта, меди-
цина, побут тощо) та фізіології людини (штучні органи, кінцівки 
тощо). Коли людина перетворює техніку, вона перетворює саму се-
бе. Будь-яка інженерія, особливо така масштабна та наукоємна, як 
інженерія «розумних» речей, стає інженерією неорганічного – а в 
деяких випадках і органічного – тіл людини.

Інженерію «розумних» речей, в частині її належності до со-
ціальної інженерії, можна назвати антропотехнікою, тобто су-
купністю прикладних гуманітарно-технічних знань для роботи з 
людиною з метою її конструктивного перетворення [2].

Біологічні органи людини, які мають вади, замінюють протеза-
ми; когнітивні, інтелектуальні та комунікаційні функції посилю-
ють такими «розумними» речами, як пошукова система «Гугл», 
телескоп «Хаббл», марсохід, смартфон, обчислювальна техніка; 
соціальні інститути вдосконалюються Інтернетом інфраструкту-
ри, «розумними» містами, Інтернетом послуг та продуктів тощо.

Людина стає для інженерії матеріалом, який досліджують, а 
потім перетворюють на більш досконалий. Але з іншого боку, лю-
дина – це вже продукт створеної антропотехнічної інженерії, вона 
знаходить в самій собі як творця, так і створюване.

Сучасна антропотехносфера «агресивно» вторгається в прак-
сис та поезис людини, та у багатьох напрямках детермінує власно-
го користувача. Концепт «інженерія» в сучасному світі має багато 
модусів, більшість із яких відходить від техніцистських інтерпре-
тацій. Інженерія «розумних» речей включає в себе цілу низку ін-
женерій та формує соціотехнічну систему Інтернет «розумних» 
речей, який стає новою природою-для-людини, антропототехнос-
ферою.

Література:
1. Gartner Says the Internet of Things Installed Base Will Grow 

to 26 Billion Units By 2020 [Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу: http://www.gartner.com/newsroom/id/2636073

2. Центр гуманитарных технологий. Антропотехника. 
26.06.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
gtmarket.ru/concepts/7219
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- елементарність та єдність природи (дві характеристики мате-
матичного методу. Філософію ці засади цікавлять із позиції мате-
матично-емпіричної єдності пізнання). 

11. Саме тому, на часі, актуальне спільне створення інтердис-
циплінарної теорії «філософії у науці» філософами-методолога-
ми та представниками природничих наук. Одним із варіантів якої 
є нова філософія природи. У своїй ґенезі філософія природи (яка 
виникла як цілісне пізнання природи)зійшла на маргінес. Так ста-
лося завдяки (нео)позитивізму, що ліквідував назву «філософія на-
уки», але не сам напрям, і відділенню, у ХІХ ст., від філософії низки 
наукових дисциплін.Останнє свідчить не про жорстку сепарацію 
науки і філософії, а про спроможність спільно філософувати над 
світом у своїй самостійності. Зрозуміло, що старогрецька філо-
софія слугує вихідною точкою для побудови нової філософії при-
роди. Порвати з традицією означало б відразу звинуватити себе у 
безпідставності. Разом з тим і досягнення природничих наук здій-
снюють суттєвий вплив на розвиток сучасної філософії природи, 
що обов’язково слід враховувати при написанні нової програми 
для її розвитку.

Література:
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Universitas, 2012
2. Holton G. The Scientific Imagination / Gerald Holton – 
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Философское осмысление концептуального уровня науки

Алексей Тарасов

Кун дополнил предложенную еще Уайтхедом двухуровневую 
реконструкцию науки третьим, концептуальным уровнем – па-
радигмы. Однако он не довел до логического конца свои постро-
ения – его основная работа, по признанию самого Куна, так и 
осталась очерком [1, с. 17], содержащим к тому же целый ряд вы-
сказываний, допускающих двоякое толкование.

взаємодію філософії та науки визначає, що «філософія в 
науці» виникає завдяки філософській рефлексії представників 
емпіричних наук, зокрема фізиків.

6. «Класична механіка» – фізична модель філософської док-
трини абсолютності часу, яка не є фізичною моделлю доктрини 
абсолютності простору».[1; с. 9]. Потрібно вміти відрізняти по-
гляди на час і простір Ньютона від структури часу та простору в 
Ньютоновій механіці. Втім, до І. Ньютона, Г. Ляйбніц у листуван-
ні з С. Кларком вказував на відносність часу та простору. Однак ці 
ідеї набули подальшого розвитку не в тогочасній фізиці, а лише в 
історії філософії. Можливо, причиною такого стану речей було те, 
що Ляйбніц та його послідовники не створили фізичної моделі фі-
лософської доктрини відносності часу та простору [1; с. 9].

7. Сучасні природничі науки й до нині не позбавленні філо-
софського відблиску.Окрім «часу» і «простору» згадаймо такі 
поняття як «каузальність» та «детермінізм», «симетрія» або 
звернемося до питань про походження життя чи появи свідомості, 
тощо.

8. Не існує остаточної елімінації філософії зі сфери науки, 
як вважають деякі методологи. Філософія має більше значення 
у науковому пізнанні, аніж помічають на перший погляд, від-
водячи їй роль психолога-провідника до нових відкриттів. У та-
кому тлумаченні змішується контекст відкриття (інспірації) із 
самим відкриттям (узасадненням). Таким чином, «філософія 
науки»сприймається як логіка та методологія науки. 

9. Зокрема, Джеральд Голтон (Gerald Holton), сучасний фізик та 
філософ науки, вказує на деякі «темати» (themata), які впливають 
на розвиток (історії) фізики.[2; с. 22]. За своїм характером вони ін-
тердисциплінарні або філософські: єдність-множинність, детер-
мінізм-індетермінізм, симетрія, комплементарність та ін. Голтон 
демонструє яскравий приклад ролі «філософії в науці». 

10. Філософія здатна оприявити і дослідити засади емпіричних 
наук (за Геллером): 

- математичність природи (природа дає можливість саму себе 
описати. Середньовічне поняття intelligibilitasentis влучно вира-
жає «зрозумілість буття»);

- ідеалізованість природи (структуральна стабільність приро-
ди);



82 83

мической парадигме, и не совместимый с ней. БП – это доминанта, 
она создает inflexible-стенки. Далее, достаточно часто формулиро-
вание БП влечет за собой возникновение ситуации, которая требу-
ет дополнительного прояснения. Обычно это вопрошание связано 
с необходимостью ответа на вопрос «как именно», «каким об-
разом»? Так появляется сопряженный с БП постулат (СП). СП 
появляется в составе парадигмы, если ответ на концептуальный 
вопрос не может быть сформулирован в одном предложении. Тог-
да в первом предложении формулируется БП, а в последующих – 
СП. Кроме них может формулироваться основной постулат (ОП), 
который имеет характер фундаментального принципа. Это поду-
ровень БП – подуровень 1 рис.1. Остальные постулаты ядра (БА, 
ДП) дедуцируются из БП, из БП+СП и из БП+ОП, чем, собствен-
но, заканчивается формулирование парадигмы (подуровень 2 
рис.1). Далее выводятся более частные теоретические положения, 
которые образуют ту «замечательную последовательность», ко-
торую Лакатос называл научно-исследовательской программой – 
уровень теорий (уровень 3 рис.1).

Но, вопреки представлениям Лакатоса, ядро не является аб-
солютно жестким, в состав ядра могут переноситься – трансли-
роваться, транспортироваться – утверждения из предыдущих 
парадигм. В состав гелиоцентрической системы мира было транс-
портировано утверждение о равномерном движении планет по 
круговым орбитам; Дарвин транспортировал в состав своей па-
радигмы утверждение Линнея, о виде как основе биологической 
классификации и модельном объекте вместе ламарковского клас-
са; Хойл транспортировал в свою космологическую парадигму 
Принцип единообразия. Транспортированные утверждения (ТУ) 
наносят парадигме-реципиенту большой вред и рано или поздно 
из нее элиминируются. Из гелиоцентрической системы ТУ было 
элиминировано Кеплером – при этом даже не изменилось назва-
ние парадигмы. Кроме того, в составе ядра могут быть крипто- и 
псевдопроблемы (КП и ПП).

Все перечисленные компоненты имеют устойчивые связи и от-
ношения, составляя т.о. структуру парадигмы. БП, ТУ и другие 
структурные компоненты ядра парадигмы, как правило, на момент 
своего формулирования не могут быть верифицированы/фальси-
фицированы, а потому, в полном соответствии с воззрениями Ку-

Парадигма состоит из ядра и одной либо последовательности 
дополняющих друг друга однопарадигмальных теорий. Именно 
ядро образует концептуальный уровень науки и является самóй 
парадигмой в узком значении этого термина. Парадигмой мы как 
бы оконтуриваем эпистемологическое пространство – создаем 
the inflexible conceptual box – новые концептуальные рамки. Далее 
эмпирия «нарезается» на jigsaw puzzle – отдельные научные дан-
ные и факты, после чего укладывается в этот box, создавая таким 
образом рисунок crossword puzzle [6]. Если парадигма предложена 
удачно, то смежные jigsaw-факты при укладке как бы пересекаются 
на одинаковых буквах и «разгадывают» crossword puzzle. Так мы 
получаем объяснения уже обнаруженных явлений. А если остает-
ся незаполненной лакуна под еще не известный факт или явление, 
то в ней легко читается jigsaw-слово, на основе которого делается 
научное предсказание. Уже на этом этапе мы получаем на руки ин-
тегральный показатель плодотворности парадигмы [4]. К сожа-
лению, учитывая inflexible стенок, такое укладывание удается не 
всегда, «джиги» фактов достаточно часто вынужденно корректи-
руются ad hoc.

Такое двумерное представление парадигмы слишком упро-
щенно и мы можем продолжить комментировать и детализиро-
вать взгляды Куна. Jigsaw-факты создают не только связи с себе 
соседствующими, но и ризому причинно-следственных связей с 
казавшимися удаленными. Связи эти присутствовали и ранее, но 
в рамках старой парадигмы мы их не видели – не умели разглядеть. 
Кун резонно отмечает, что научная революция – это процесс: «Хо-
тя мы и говорим «научная революция», но это процесс, который 
складывался из многих событий» [5, с. 3]. На первом этапе уклад-
ки научных фактов парадигма создает совершенно новое вѝдение 
мира – «замену концептуальных очков» [2, с. 305], а на следую-
щем, когда мы начинаем различать ризому и гиперссылки фактов 
друг на друга, у нас «как бы спадает пелена с глаз» [1, с. 164] и осу-
ществляется переключение гештальтов. Так, не производя экспе-
риментов, мы скачком наращиваем сумму научных знаний.

Процесс формулирования the inflexible conceptual box начина-
ется с начального тезиса, названного: базовая посылка (БП). Это 
начальный тезис, исходная идея, первичный инсайт, принципи-
ально противоречащий существующей на данный момент акаде-
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От частных событий проявленного к общим закономерностям 
сокрытого

Михаил Шевченко
Национальный университет Украины «Киевский 
политехнический институт»

В данной работе, на примере исследования феномена сознания, я 
попытаюсь рассмотреть два вопроса. Первый заключается в том, 
как философия способствует изучению и исследованию тех или 
иных явлений. Второй – какого рода ответственность возложена 
на философское сообщество и что стопорит процесс решения за-
дачи, которая перед ним стоит.

Есть три пути, посредством которых можно приближаться к 
пониманию сознания. Эти три пути отражаются в таких облас-
тях как когнитивная нейробиология, философия и психология. 
Данные направления определяют термин «сознание» по-разному 
и употребляют его в различном контексте. Философия, вероятно, 

на и Лакатоса, принимаются конвенционально.
Предложенная структура (рис.1), может помочь ученому более 

осознанно оценивать и анализировать концептуальный уровень 
своей науки. Алгоритм подобного метода довольно прост – про-
ставляются весовые коэффициенты значимости каждой присущей 
парадигме проблемы, в зависимости от того следствием из какого 
постулата она порождена. Р1 – проблемы, порожденные постула-
тами ядра, Р2 – проблемы, порожденные на уровне теорий. Осо-
бое внимание следует придавать различающимся выводам из БП 
соперничающих парадигм. Если источник порождения проблемы 
БП, ОП или СП, то такая Р0 проблема фальсифицирует парадиг-
му. Р2 проблемы сигнализируют лишь о необходимости форму-
лирования новой теории. Приблизительно описываемая шкала 
проблем близка к предлагаемой Куном: аномалии, контрпримеры 
и задачи-головоломки.

 

Рис.1 ([3, Рис. 3.4]) Структура научных парадигм. «нП» – 
необязательные постулаты. Остальные обозначения и объяснения 
в тексте.
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мы получаем косвенное свидетельство в пользу многоуровневой 
структуры сознания. Значит ли это, что тогда линейное разви-
тие не имеет места? Не обязательно. Но в таком случае, механизм 
линейного развития вполне может быть лишь инструментом, 
необходимым для реализации изменений в ключевых убеждениях 
или аспектах личности. Вероятно, без этой возможности, мы про-
сто не могли бы докопаться до тех сторон нашего «Я», которые не 
лежат на поверхности. Сознание, как многоуровневую структуру, 
мыслили ещё Кант и Гегель. А Томас Кун утверждал, что научные 
революции, в процессе её развития, обусловлены в первую оче-
редь сменой «психологических парадигм», что также опосре-
дованно свидетельствует в пользу многоуровневости сознания. 
В недавних исследованиях изменений мозговой активности по 
мере воздействия на организм анестетиков ученые обнаружили 
зависимость между состояниями сознания и тем, как мозг иссле-
дует пространство собственных возможностей. Почему это важ-
но? Одним из вопросов в изучении сознания, имеющем наиболее 
явные практические применения, является то, каким образом мы 
обрабатываем информацию. Этот вопрос относиться к категории 
простых вопросов сознания. Традиционно сложилась убежден-
ность в том, что специфика и особенности обработки информации 
обусловлены механизмами работы мозга. Но, как мы видим, может 
оказаться что то, как мы обрабатываем информацию, находится 
в куда большей зависимости от состояния или уровня нашего со-
знания. И это не так уж удивительно, ведь наши исследования в 
области информационных систем и разработки в сфере ИИ, уже 
неоднократно демонстрировали, что важна структура процесса 
обработки, а не структура вещества, выполняющего процесс об-
работки.

На мой взгляд, основная ответственность за становление со-
знания как предмета научного исследования лежит, в первую оче-
редь, именно на философском сообществе. На сегодняшний день 
существует около десятка подходов к его определению и изуче-
нию, несмотря на это мы до сих пор имеем очень низкую степень 
определенности в отношении структуры самого сознания. Со-
временная наука способна предоставить достаточное количе-
ство фактов и инструментов, чтоб мы наконец могли сместить 
фокус нашего внимания с фундаментальных, общих, вопросов на 

как ни одна другая область знаний, служит источником категорий, 
необходимых для оперирования высокоуровневыми абстракци-
ями. В качестве иллюстрации,рассмотрим трехчленное деление, 
получившее в психологии всеобщее распространение. Согласно 
энциклопедическому словарю Брокгауза и Ефрона, в процессах 
сложившегося сознания самонаблюдение различает три основных 
группы явлений: 1) восприятия и их интеллектуальную пере-
работку; 2) изменения эмоционального равновесия; 3) волевые 
импульсы. Справедливость такой классификации вызывает со-
мнения в силу того, что «восприятие», в отличии от остальных 
упомянутых процессов, хотя и является категорией более 
высокого уровня абстракции отражает куда (существенно) более 
низкоуровневые события. Так, каждая из приведенных групп яв-
лений теряет свое самостоятельное значение в отрыве от процесса 
восприятия, которое дает им возможность существовать и про-
являться. Это подтверждается следующим наблюдением: как нео-
чевидно то, что сознание необходимо для разумного поведения, 
так неочевидно и то, что явления, упомянутые в данном делении, 
требуются для того, чтобы некая система могла считаться созна-
тельной. Однако с восприятием дело обстоит несколько иначе. 
Поскольку сознание, в строго философском смысле, являет собой 
некую соотнесенность между «Я» и миром, то процесс восприя-
тия является необходимым условием для возможности такого со-
отношения. В противном случае, никакое представления о мире 
не может быть доступно для сознания. Естественным образом, 
такая поправка ставит перед нами необходимость в определении 
категории для отображения иных процессов, отличных от процес-
са восприятия, или находящихся от него в значительно меньшей 
зависимости. Мне кажется, главное преимущество, которое дает 
философия – это дальняя перспектива. И эта перспектива необхо-
дима для выявления законов, хоть и не доступных нам в явном ви-
де, но которым подчинена природа. 

Сейчас, во времена информационной эпохи, мы имеем воз-
можность воочию наблюдать те негативные последствия, которые 
повлекло за собой наше невежество в вопросе сознания. Напри-
мер, «идея линейности». Многие становятся одержимы таким 
линейным развитием. Но что если это не так, и для сознания более 
характерным является скачкообразное развитие? В таком случае 
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Соціально-філософські і семіотичні аспекти конструювання 
суспільної дійсності

Володимир Ковчак 
Львівський національний університет ім. Івана Франка

В контексті суспільної дійсності репрезентація є чинником легіти-
мізації влади, оскільки забезпечує постійне відправлення (рефе-
ренцію) до сутнісних начал влади (волі народу, волі монарха, волі 
парламенту тощо). Репрезентація, віддаляючись від репрезента-
мента до марґінесу через втрату референційного механізму, може 
вироджуватися у презентацію як певного роду тематичну картин-
ку, що не реферує до репрезентамента. Презентація має на меті де-
монстрацію зображення суті, але не референцію (або, принаймні, 
така референція є слабкою). Якщо у механізмі репрезентації визна-
чальним чинником є репрезентамент (те, що репрезентується), то 
у контексті презентації визначальним чинником є уже сам презен-
татор (той, хто показує; той, хто презентує), який – фактично – на-
буває характеру суспільного медіума (як свого роду всезнаючого 
експерта чи скандального одіозного персонажа).

Сучасний соціальний медіум є секулярним святим і володіє 
секулярними харизматами, які вивищують його у суспільній дій-
сності над іншими: конструювання суспільного медіума здій-
снюється за усіма принципами конструювання святого епохи 
Середньовіччя, але навпаки, зворотно. Функція суспільного меді-
ума полягає у постійному створенні, підтриманні та демонстрації 
вибраності себе, поставленості себе, привілейованості себе.

Важливо наголосити, що така презентація не відправляє до 
своїх необхідних начал, а вкорінюється сама у собі: не відправляє 
до необхідного начала, а відправляє до своєї власної волі бути на-
чалом.

частные закономерности, и сдвинулись с мертвой точки в нашем 
понимании сознания.
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динамічний характер, який зумовлює можливість спотворень і 
маніпуляцій. А відтак, при вивченні семіотичних чинників кон-
струювання соціальної дійсності, слід враховувати мінливу 
динамічність середовища (зокрема, редукцію репрезентації у пре-
зентацію із загрозою подальшої симуляції, а також ламінарність і 
турбулентність репрезентації та дискурсу як семіотичних чинни-
ків конструювання соціальної дійсності).
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Синергетичний потенціал довіри

Оксана Кожемякіна
Черкаський державний технологічний університет

Кардинальні перетворення в сучасному глобалізованому соціумі, 
позначеному рисами надзвичайної динамічності, нестримності, 
загостренням глобальних проблем та нашаруванням різнома-
нітних кризових явищ, спричинюють суттєві зрушення в цінніс-
но-нормативній системі, актуалізуючи проблеми колективної 
та індивідуальної ідентичності, справедливості, толерантності, 
солідарності, відповідальності тощо. В умовах складно організо-
ваного соціуму особливої ваги набувають гнучкі соціокультурні 
детермінанти, що постають внутрішніми чинниками суспільної 
самоорганізації. Одним з найсуттєвіших серед цих детермінант 
постає феномен довіри, проблематизація якого пов’язана з ризика-
ми формування нових стосунків та підтримки ефективного функ-
ціонування відносин в тривалій перспективі з метою оптимізації 

Воля до влади та влада
Воля до влади презентує власне тільки волю, бо й саме слово-

сполучення «воля до влади» реферує до волі, а не до влади: воля 
до влади означає відсутність влади, але наявність волі. Влада же 
само по собі є вольовою. Відношення влади та волі у метафізиці Ф. 
Ніцше є таким же, як взаємовідношення репрезентаменту влади 
(суть влади; те, що зумовило і зумовлює владу: воля народу, воля 
парламенту, інше) і репрезентанту влади (як свого роду вольово-
го агента, що собою презентує суть). Здійснюється підміна, яка 
на перший погляд і непомітна: влада підмінюється волею до неї – 
і політична дійсність внаслідок цього стає не дійсністю владних 
стосунків (як власне владних), а дійсністю вольових (як таких, що 
влади не мають, але хочуть).

Репрезентація і дискурс в контексті влади та волі до влади
Влада здійснюються семіотичними засобами, серед яких дис-

курс є не менше вагомим, аніж репрезентація. Варто зауважити, 
що між репрезентацією та дискурсом існує обернено пропорцій-
ний зв’язок: при сильній репрезентації дискурс слабкий.

У дослідженні «Репрезентація як теоретична проблема» 
П.А. Білек (Petr A. Bílek) наводить цікаву аналогію репрезентації 
до кіл на воді: вкинутий камінь на поверхню води зумовлює кола 
[1, s. 15] – від характеру кіл на волі не можна із повною достовірніс-
тю ствердити щось про вкинуту у річку річ, але можна встановити, 
що кожне наступне коло повторює і водночас спотворює перше ко-
ло як метарівень. Така аналогія відправляє не лише до конотацій 
осмислення у філософії мови епохи романтизму [3, с. 197-199], але 
й до онтологічних пошуків досократиків – зокрема, Геракліта.

В рамках дослідження репрезентації та дискурсу цю анало-
гію можна продовжити, вказавши на їхні суттєві характеристики 
у контексті соціально-філософського аналізу суспільства і влади. 
Як дискурс, так і репрезентація можуть перебувати у двох станах 
активності, від чого залежить їхня сила значущості у суспільному 
конструюванні: турбулентність (сила сильного потоку, яка ней-
тралізує сторонні об’єкти на перешкоді) і ламінарність (повіль-
ність, млявість потоку, у якому навіть незначний сторонній об’єкт 
може спровокувати збурення навколо).

Висновок. Середовище суспільної дійсності має мінливий і 
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Концептуальний аналіз співвідношення емерджентних власти-
востей соціального капіталу та довіри, що позначають появу імплі-
кативних (тобто таких, що уможливлюють структурацію взаємин 
та спрямовують їх актуалізацію) властивостей різних рівнів соці-
альної взаємодії, можемо представити у вигляді таблиці.

З позицій аналізу емерджентних властивостей довіри може-
мо виокремити наступні рівні: агентурний, що базується на люд-
ському капіталі у поєднанні індивідуальних (мужність активності, 
компетентність, готовність до змін, прагнення до розвитку, орі-
єнтація на майбутнє, відповідальність за якість власного життя та 
ін.) та суспільних (готовність до співпраці, вміння працювати в ко-
манді, відповідальність, толерантність та ін.) чеснот; культурний, 
що безпосередньо пов'язаний з культурою довіри як ціннісно-нор-
мативною основою соціальної взаємодії; структурний, що позна-
чає організаційні спроможності утворювати мережі ефективних 
взаємодій.

Слідуючи синергетичній термінології, довіра як внутрішня 
ціннісна основа самоорганізації є антиентропійним засобом, 
оскільки подолання ентропії (як міри невизначеності та невпоряд-
кованості) в складних системах можливе шляхом впорядкування 
складових частин, реалізуючи процеси ускладнення їх організації. 
Тобто що більшою є міра свободи дій Іншого, що менш прогно-
зованою стає його поведінка, чим більшою є кількість можливих 
станів об’єктів, то більшу етнропію виявляє суспільство. В цьому 
контексті довіра має дуальну природу, постаючи як засобом поро-
дження невизначеності, оскільки зумовлює формування непевних 
контактів, так і механізмом подолання невизначеності, оскільки 
містить в собі неявну, але досить потужну вимогу дотримання пев-
них норм та виконання зобов’язань, що й зумовлює здатність дові-
ри сприяти впорядкованості системи при її постійному оновленні.
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соціальної взаємодії на різноманітних рівнях.
Концептуалізація довіри в термінах соціосинергетики зумов-

лена віднесенням довіри як соціодинамічного явища до «невиди-
мих» (К. Ерроу), але надзвичайно дієвих гнучких соціокультурних 
детермінант ефективної соціальної взаємодії, що мають переваж-
но моральну природу та актуально присутні в самоорганізаційних 
процесах сучасного суспільства. Такі ключові характеристики си-
нергетичної парадигми як: нелінійність, нестійкість, непередбачу-
ваність, нерівноважність, потенційність, критичність, засновують 
фокус уваги довіри як соцієтального феномена, що має психосоці-
альну природу. Інтегративний та самоорганізаційний потенціал 
довіри базується на механізмах гнучкої координації, стимуляції 
особистого розвитку та заохочення продуктивних мережевих ін-
теракцій.

На думку А. Селігмена, довіра засновує такі відношення, коли є 
можливість відхилення від ролей, коли виникає те, що «може бути 
назване «відкрити просторами» ролей та рольових очікувань. Ін-
шими словами, довіра проникає в соціальну взаємодію крізь шпа-
ринки системи або вздовж її кордонів, коли внаслідок тієї чи іншої 
причини системно визначені рольові очікування більше недієздат-
ні» [1, с. 21].

Детерміновані довірою результати володіють інтегративним 
ефектом самоорганізації, що в теорії синергетики має назву емер-
джентності, відображаючи такі спроможності колективних дій, що 
були б неможливі без об’єднання спільних зусиль. В синергетич-
ній традиції самоорганізація трактується як процес внутрішнього 
впорядкування у відкритій системі шляхом узгодженої взаємодії 
множини різноманітних елементів [2, c. 15], але акцент саме на 
кумулятивному ефекті результативної узгодженості відбуваєть-
ся завдяки концепту «синергія», що з грецької перекладається 
як «спільна дія», «гармонійна взаємодія», «співробітництво», в 
цілому позначаючи збільшення ефективності діяльності завдяки 
інтегративним, сумісним діям, відображаючи посилену резуль-
тативність взаємодії, що значно переважає можливий сумарний 
ефект діяльності кожного елемента окремо. В такому контексті 
синергія постає конкретизацією емерджентності як властивості 
складних систем, що відображає появу ефектів системи, не власти-
вих її окремим елементам.
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іншої особи» [1].
Важливе місце в розумінні свободи, загалом і економічної сво-

боди, у Ф. Гаєка займає закон. З одного боку, феномен «правової 
держави», де примус є щось самодостатнє і є постійним супротив-
ником свободи. З іншого боку, правова держава змушена сформу-
вати такі юридичні механізми, при яких обмежувалося б свавілля 
та надавалася б свобода індивідам. В даному випадку, свобода об-
межує примус, саме тому вона так потрібна суспільству.

В економічній свободі, як і в будь-якій іншій свободі, необ-
хідне панування верховенства закону, наполягає Ф. Гаєк. В робо-
ті «Конституція свободи» Ф. Гаєк підтримує думку А. Сміта та 
Дж.Ст. Мілля щодо того, що свобода господарської діяльності – це 
свобода в рамках закону, а не у відсутності втручання уряду. Філо-
соф стверджує, що ринкова економіка все ж таки потребує деяких 
видів діяльності уряду, наприклад в оподаткуванні.

Велика кількість дослідників підтримує та розвиває ідею Ф. Га-
єка щодо невтручання уряду в ринкову економіку. І. Мигул вбачає 
Ф. Гаєка як консервативного мислителя за його невисоку думку 
про людський розум, адже Ф. Гаєк вірив у внутрішню притаман-
ну мудрість ринку. «Ринок через ціновий механізм розширює ін-
дивідуальну свободу, оскільки він пропонує інформацію, що не є 
доступною для індивідів безпосередньо. Усі види урядового втру-
чання або змішана економіка є небезпечними, оскільки ведуть до 
соціалізму» [2]. Ф. Гаєк розкриває дану думку в праці «Індивіду-
алізм та економічний порядок», де зауважує, що за умов еконо-
мічної свободи уряд не повинен втручатися в приватний бізнес, 
обов’язково має зберігатися конкуренція [4].

У праці «Дорога до рабства» філософ зауважує, що в економіч-
ній свободі має бути відсутнє планування, адже воно може при-
звести до узурпації влади і, як наслідок, до тоталітаризму. Однак 
правова держава має забезпечити захищеність усіх громадян [3]. 
Це має відбуватися таким чином, щоб жодна соціальна група не по-
страждала, в іншому випадку це буде примус, а отже – несвобода.
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Економічна свобода в лібералізмі Ф. Гаєка 

Тетяна Коцюбняк
Донецький національний університет, Вінниця

Фрідріх Августин фон Гаєк – лауреат Нобелівської премії з еконо-
міки 1974 р., представник австрійської школи лібералізму. Важли-
ве місце в дослідженнях філософа займав концепт «свободи». Він 
вважав, що економічна свобода є передумовою для інших видів 
людської свободи.

Ф. Гаєк у своїй роботі «Конституція свободи» виділяє дві ха-
рактерні риси свободи: позитивну і негативну. Свобода стає нега-
тивною тоді, коли відсутній примус, що чинить одна людина (чи 
суспільство) стосовно іншої людини. Позитивною – тоді, коли ми 
розглядаємо її під кутом зору певних цінностей. Проте дослідник 
зауважує, що існує лише одна свобода, а людина може використо-
вувати її по-різному.

Філософ виділяє загальне значення свободи: «основним зна-
ченням (та всезагальним) поняттям свободи є взаємини між людь-
ми, коли примус одного стосовно іншого мінімізований» [1]. 
Тобто свобода передбачає деяку приватну сферу, в яку ніхто не мо-
же втрутитися, інакше це примус, тобто несвобода. 

Надавши категоріальне визначення свободи, Фрідріх Гаєк про-
водить дослідження внутрішньої структури свободи. Він роз-
різняє два типи свободи: політичну свободу, як окремішність, та 
внутрішню свободу, як деяку метафізичну свободу. Політична сво-
бода уможливлює участь людей у виборі свого уряду, законотвор-
чому процесі, а також контролі над владою. За умови внутрішньої 
свободи («метафізичної свободи») індивід вільно, без примусу та 
тиску користується своїми можливостями: економічними, інте-
лектуальними, політичними, соціальними та ін.

Підсумовуючи, необхідно вивести «універсальне» значення 
свободи, в розумінні загальної свободи. Слід зауважити категорі-
альне визначення примусу: «Наше визначення свободи залежить 
від розуміння примусу» [1]. Примус – це щось негативне, воно 
ігнорує людину як мислячу особу, перетворюючи її на голий ін-
струмент у досягненні мети іншого індивіда: «Під «примусом» 
ми розуміємо владу однієї особи над оточенням або обставинами 
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сання послужили саме погляди Аристотеля [6]. Антропологічні 
взаємозв’язки між класичною філософією Аристотеля та екзистен-
ціалізмом Мартіна Гайдеггера є своєрідним мостом, що провадить 
погляди давньогрецького філософа і вченого в русло політичного 
функціоналізму. Мартін Гайдеггер не був функціоналістом, але, 
на наш погляд, саме йому належить заслуга переведення давньо-
грецької філософії в систему політичного функціоналізму. В об-
ґрунтуванні власних функціоналістських теорій на Аристотеля 
посилались Т. Парсонс і Р. Мертон. Використовувана нині соці-
альними антропологіями методологія Р. Мертона, згідно з якою 
існують функціональні та дисфункціональні ознаки суспільної ін-
теграції, була запозичена саме з Аристотелевого розподілу на «по-
зитивне» і «негативне» в громадському житті. Для Аристотеля 
політика є антропологічною, оскільки цей процес передбачає пер-
манентний стан спілкування між людьми. Загалом у спілкуванні 
як у соціально позитивній функції народжується політика. Це — 
фундаментальна теза Аристотеля. Її запозичив і Фома Аквінський. 
Саме з цього розпочалось народження сучасного сприйняття 
політичної антропології видатного давньогрецького філософа. 
Аристотель створив теорію політичної комунікативності, яку 
вже за часів структурних функціоналістів було використано со-
ціальними антропологами. Функціоналісти перетворили теорію 
комунікативності в окремий комунікативний метод політичного 
аналізу. Контекст взаємодії теорії комунікативності і соціальної 
антропології, на наш погляд, варто сприймати як цілісну політо-
логічну концепцію, оформлену Аристотелем [4]. Її було народжено 
в процесі осмислення давньогрецької політичної стилістики . За-
галом, стилістика як міфо-символічна складова соціального світо-
гляду займає визначне місце у працях Аристотеля. Онтологічний 
бік Аристотелевої стилістики у своїх ранніх працях досліджував 
Мартін Гайдеггер [1, c. 162]. Естетичну та історичну сторону по-
літичної стилістики обґрунтував відомий російський вчений 
Олексій Федорович Лосєв у своїй фундаментальній книзі “Нариси 
античного символізму і міфології” [3, c. 709–772]. Погляди Лосє-
ва і Гайдеггера є антропологічними. Різниця між ними полягає в 
тому, що Гайдеггер виокремлював Аристотеля в усій системі дав-
ньогрецької філософії та аналізував його екзистенційно [6; 7]. Ло-
сєв же аналізував політичний світогляд Аристотеля невідривно 
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Проблематика антропологічного обґрунтування політичного 
функціоналізму в Аристотеля 

Віктор Мельник 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Аристотеля варто характеризувати не лише як видатного давньо-
грецького політичного філософа, але і як засновника сучасної по-
літичної науки. Такі праці як «Політика», «Афінська політія», 
«Економіка», розкривають глибинну суть політичних поглядів 
Аристотеля. Ми вважаємо за необхідне поділити політичне вчен-
ня видатного філософа на три складові: а) форми державного прав-
ління; б) процесуальне вчення про політику; в) індивідуалістичне 
вчення про політиків. В цьому контексті Аристотель опирався на 
висновки політичної філософії Платона. Для Аристотеля взаємо-
дія між державою та політичним процесом є основою будь-якої 
політичної дії. Для нього політика — це мистецтво державного 
управління. І найкращим політиком може стати лише той, хто має 
якості митця-управлінця [4]. Мета політики — досягнення істини 
через побудову справедливого суспільства. Тут ми приходимо до 
важливої риси Аристотелевого вчення про політику — антропо-
логічності. Політика об’єднує в собі суспільство [4, c. 550]. Остан-
нє живиться політикою і визначається нею. Потяг до суспільного 
блага також є неможливим без політики. Мартін Гайдеггер у сво-
єму трактаті «Про сутність істини» звертається до антропології 
суспільства як науки, що має в своїй основі «потяг до справедли-
вості» [6, c. 9-14]. Ця справедливість для Гайдеггера також є ан-
тропологічною категорією [6; 7]. При цьому в наступних додатках 
до своєї статті німецький філософ зазначав, що причиною її напи-
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Символічний інтеракціонізм Дж.Г. Міда у світлі «розуміючої» 
соціології 

Валерія Науменко
Національни університет «Києво-Могилянська академія»

Соціологія, або ширше, соціальна теорія історично народжувала-
ся з філософії. Корінні трансформації західної цивілізації, пробле-
матизація звичного устрою життя ХІХ ст., ймовірно, провокували 
філософську думку на осмислення специфіки власне соціального 
буття та водночас становили тогочасні виклики, імпульси яких, 
лишаючись незбагненними, загрожували перетворитися на соці-
альні фобії на рівні суспільної свідомості. В ХІХ ст. був такий ін-
телектуальний клімат, який сприяв виникненню інтересу до нової 
незвідної області, що значною мірою «переростав» безсумнівну 
констатацію факту соціальності людини і досліджував соціальний 
досвід як такий у спробах його концептуально прояснити. Темати-
зація соціального – необхідна умова постання соціологічної реф-
лексії, для якої «науковий задум» із прагненням до об’єктивності є 
недостатнім, хоча і важливим чинником [1, с. 24–25].

У просторі нової науки з’являлися різноманітні «авторські» 
проекти й започатковані ними інтелектуальні традиції, які вихо-
дять за межі якоїсь однієї панівної парадигми. Це своєрідне спі-
віснування багатьох підходів можливо типологізувати (слідом 
за В. Дільтеєм) за граничним визначенням предметності, що зво-
диться врешті-решт до питання: яка саме реальність досліджуєть-
ся – природна чи людська? Та чи інша відповідь імплікує певний 
спосіб вивчення, який ґрунтується на специфічному виді досвіду: 
природниче дослідження має справу із зовнішнім світом, пояс-
нюючи його, гуманітарне (філософське) – із внутрішнім змістом, 
який потребує розуміння. Оскільки будь-які соціальні феномени 
належать «об’єктивному духу», а не світу природи, то соціальна 
теорія, подібно до гуманітарних дисциплін, має залучати потенці-
ал розуміння в якості інструменту пізнання. В рамках підходу т.зв. 
розуміючої соціології (М. Вебер, Г. Зіммель, представники сим-
волічного інтеракціонізму, феноменологічної соціології, етноме-
тодології) по-різному обґрунтовують необхідність специфічного 
режиму входження у соціальну реальність і її проблематику. Про-

від платонівської традиції давньогрецької філософії. Отже, підхід 
Гайдеггера є світоглядно-особистісним, а підхід Лосєва – систем-
ним. Отже, вивчення досвіду антропологічного обґрунтування по-
літичного функціоналізму в Аристотеля має опиратись передусім 
на праці Мартіна Гайдеггера та Олексія Лосєва. Вони створюють 
методологію на підвалинах екзистенціалізму та естетизму. По-
літичний функціоналізм Аристотеля базується на символічному 
мисленні та може бути визначений як «естетизація політичного 
процесу». При цьому Аристотель особливу увагу приділяє спіл-
куванню як феномену політичному. Ця проблематика є особливо 
важливою в рамках актуального соціально-антропологічного та 
культурно-антропологічного дискурсів про комунікативний під-
хід у структурно-функціональній теорії [4, c. 76–78]. 
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ня «соціальних фактів» досліджуваного фрагменту соціальної 
реальності. Втім, питання методології виникло пізніше у зв’язку 
з концептуалізацією нового напряму соціальної думки, котрий Г. 
Блумер, учень Дж. Міда, позначив неологізмом «символічний ін-
теракціонізм».
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Філософська теорія в соціології: до трактування проблеми 
соціальної аномії 

Ольга Тургенєва 
Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут

Проблема соціальної аномії є вкрай актуальною для сучасної 
України, котра наразі є не просто пострадянською державою (чи 
то пострадянським суспільством), а суспільством, що переживає 
глибинні, постреволюційні трансформації.

Україна прагне долучитися до європейського соціально-полі-
тичного простору, але це не вбачається можливим без долучення 
до соціально-культурного простору Європи, без формування єв-

те головна ідея в тому, що потрібно проникати у смислові виміри 
різних феноменів і процесів соціального життя. Без філософської 
чутливості до «людського», соціальна наука може зрештою пе-
ретворити індивіда в просторовий фізичний об’єкт або порожню 
ляльку, рух якої суцільно зумовлений зовнішніми силами. В тако-
му сенсі філософія задає загальну гуманістичну установку: ставить 
людину – як кінцевий предмет і мету теорії – в центр дослідження.

Концепції символічного інтеракціонізму, положення якої ви-
кладає Дж. Мід (радше перед студентською аудиторією, ніж на 
папері), за життя автора ще не існувало. Адже йшлося про «соці-
альний біхевіоризм» – теоретичний проект, критично налашто-
ваний проти біхевіоризму Дж. Ватсона [4]. Останній представляв 
«класичний» емпіричний підхід у психології, що передбачає без-
посереднє спостереження, вимірювання й опис даності об’єкта – 
людської поведінки, зведеної до реакції на зовнішній подразник. 
Біхевіористична стратегія дослідження людської поведінки в Дж. 
Міда була актуалізована соціально-психологічним запитуванням 
про умови виникнення й соціальне підґрунтя індивідуального до-
свіду, яке, втім, не заперечувало і не виключало існування області 
суто внутрішніх змістів.

Людська дія перетворюється на предмет дослідження «розумі-
ючого» соціолога тоді, коли вона стає соціальною подією, яка не-
се відбиток деякого смислу та потребує змістовного прояснення. 
Сутність соціальної дії символічної за змістом не тотожна своєму 
зовнішньому прояву, а виявляє себе в значенні, яке вона набуває 
в очах актора. Проте розуміння індивідуальних дій передбачає 
різні теоретичні припущення про природу значень. Зокрема у М. 
Вебера джерелом смислотворення постає автономний суб’єкт, 
діяльність якого зорієнтована на іншого. На відміну від німець-
кого мислителя, Дж. Мід вказує на інтерсуб’єктивне визначення 
об’єктів соціального світу, яке розгортається в процесі комунікації 
[5, p. 2–6]. «Символічно опосередкована інтеракція» як поле вза-
ємного співвіднесення суб’єктів позначає фундаментальну залуче-
ність до спільного символічного контексту; вона постає базовою 
структурою, яка задає горизонт інтерпретацій індивідуальних дій. 
Це положення безпосередньо впливає на завдання дослідника, 
котрий має таким чином увійти в живу тканину взаємодій певної 
соціальної групи, щоб отримати адекватне, достовірне розумін-
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шості соціальних суб’єктів, до соціально-філософського поняття 
«системної соціально-нормативної кризи».

Дане поняття є результатом аналізу пострадянського україн-
ського суспільства, стан якого характеризується порушенням со-
ціальних правил та норм – фактично, девіантною поведінкою, яка 
тривалий час (аж до сьогодення) була і є розповсюдженою та со-
ціально схвалюваною більшістю членів суспільства. Збереження 
видимості «нормального» функціонування суспільства в умовах 
системної соціально-нормативної кризи здійснюється за рахунок 
одночасного існування двох «вимірів» нормативної системи сус-
пільства: формалізованих соціально-політичних норм (офіціаль-
них законів та приписів, що спираються на декларовану систему 
цінностей) та неформалізованої ціннісно-нормативної системи 
суспільства (яка реалізується у повсякденній поведінковій прак-
тиці соціальних суб’єктів).

Отже, у пострадянських суспільствах, зокрема, в сучасній 
Україні, соціальна аномія набула унікальної форми, в умовах якої 
одночасно, паралельно, існують дві ціннісно-нормативні системи: 
«формалізована» (офіціальна) та «неформалізована» (неофіці-
альна). 

Формалізована система відтворюється у політичній риториці 
«нової України», проте на практиці спостерігається розповсю-
дженість неофіціальної ціннісно-нормативної системи. За таких 
умов ми не можемо говорити про девіацію (яка є відхиленням на 
тлі соціально-схвалюваної поведінки більшості). Тут мова йде про 
наявність альтернативної ціннісно-нормативної системи, що де-
монструє, фактично, «відхилення» від декларованих на рівні офі-
ціальної риторики соціальних цінностей та норм.

Це пов’язано, на нашу думку, не тільки з наявністю зруйнованої 
«пострадянської» аксіосфери, а й з надмірною складністю офіці-
альних процедур дотримання закону, який простіше «обійти», 
ніж діяти згідно формальних його положень. Дюркгеймова девіа-
ція, таким чином, перетворюється на форму розповсюдженої соці-
ально-схвалюваної поведінки.

Сучасне українське суспільство – не «капіталістичне», а все ще 
«унікально-пострадянське», створене на межі ціннісно-норма-
тивної системи пізньорадянської епохи, кримінальних цінностей 
дев’яностих та вибірково прийнятих, невідрефлексованих «захід-

ропейської свідомості. Іншими словами, маємо проблему транс-
формації соціально-культурного виміру українського суспільства, 
проблему глибинних змін, які мають відбутися у суспільній свідо-
мості.

Не дивлячись на згадуваний вище специфічно-постреволюцій-
ний стан нашої країни, Україна не позбавлена пострадянського 
статусу та пострадянського стану, визначальною рисою котрого є, 
на нашу думку, соціальна аномія.

Соціальна аномія – об’єктивно існуючий феномен, для аналізу 
та подолання якого необхідним є поєднання соціології та філосо-
фії у теоретико-методологічному просторі соціальної філософії. 
Інакше кажучи, дослідження феномену соціальної аномії вимагає 
поєднання низки гуманітарних наук та філософії як метанауки.

Термін «аномія» («беззаконня», «безнормність»), залучений 
із соціології, у трактовці Е.Дюркгейма змальовує ситуацію пере-
хідних періодів розвитку суспільства, які характеризуються еко-
номічними, політичними, соціальними кризами. Аномія – «стан 
зруйнованості, знесиленості нормативної системи суспільства», 
причому стан цей викликаний різкими змінами у розвитку сус-
пільства – періодами занепаду та розквіту [1]. Тут, на нашу думку, 
варто додати, що аномія характеризується зруйнованістю не лише 
нормативної, а й ціннісної системи суспільства, специфічним ста-
ном аксіосфери, де цінності не є чітко визначеними та поділювани-
ми основною частиною суспільства.

Французький соціолог Е. Дюркгейм створює свою концепцію, 
аналізуючи модерне суспільство кінця ХІХ століття, пізніше кон-
цепцію соціальної аномії розвиває Р. Мертон, котрий вивчає да-
ний феномен на прикладі американського суспільства тридцятих 
років ХХ століття. Найбільш цікавим є те, що поєднує концепції 
Дюркгейма та Мертона: стан «безнормності» інтерпретується 
ними, переважно, в контексті девіантної поведінки. Більш того, на-
віть у сучасній соціології термін «аномія» використовують пере-
важно для вивчення соціальних відхилень, для вивчення феномену 
девіації в широкому сенсі. Однак, залучаючи термін «аномія» для 
аналізу реалій сучасних пострадянських суспільств, ми маємо пе-
реосмислити змістовне наповнення цього терміну, відійти від со-
ціологічного поняття «девіації», яка передбачає наявність певної 
соціальної норми, що представлена у суспільстві поведінкою біль-
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українському суспільстві. В першу чергу, мова йде про корумпова-
ність, закритість, порушення моральних, етичних норм. Така не-
етична поведінка може бути обумовлена як особистими якостями 
посадовців, так і самою організацією органів державної влади. 

До цього часу представники української влади на всіх рівнях 
оперують у мотивації своїх вчинків дуже застарілими категорі-
ями, витоки яких – у стереотипах радянського мислення. Відтак, 
державна власність і ресурси розцінюються як колективні, якими 
можна користуватися задля власного збагачення; заробітна плата 
вимірюється не ефективністю роботи, а присутністю на робочому 
місці тощо.

Тобто аналіз ситуації засвідчує, що безпосередня діяльність 
посадовців знаходиться у тісному зв’язку з їхніми ціннісними, 
світоглядними уявленнями. Відтак, вкрай необхідним є форму-
вання нових філософських, етичних постулатів діяльності у сфері 
публічного управління. Однак навіть за умови їх розробки, про-
стої констатації їх посадовцям буде абсолютно недостатньо. Адже 
на сьогоднішній день принципи етики державного службовця як 
системи норм поведінки, порядку дій і правил, взаємин і прин-
ципів у державно-службових відносинах, що розроблені на рівні 
нормативно-правових актів, носять суто декларативний характер. 
Такі цілком слушні речі, принципи, на яких ґрунтується державна 
служба: пріоритет прав людини і громадянина; професіоналізм, 
компетентність, ініціативність, чесність, відданість справі, за-
значені у Загальних правилах поведінки державного службовця 
(затверджених наказом Головного управління державної служби 
України від 04.08.2010 №214), залишаються лише гарними порож-
німи словами. 

В публічному управлінні має місце свого роду філософський 
вакуум, пов’язаний з відмиранням старої філософської парадигми 
управління та відсутністю нової державної ідеології.

Водночас, в країні тривають процеси реформування та модер-
нізації державної служби. І, на нашу думку, без зміни теперішніх 
світоглядних уявлень, філософії публічного управління, їхній 
успіх буде невеликим.

Але нова філософська, етична парадигма діяльності посадов-
ців повинна не просто містити перелік чеснот, які мають бути 
притаманними посадовцю. Вона має відображати найбільш при-

них» цінностей, які подекуди конфліктують з цінностями нової 
української національної держави.

Отже, при аналізі феномену соціальної аномії у пострадянсько-
му суспільстві бачимо, що даний феномен потрібно трактувати 
не в соціологічних термінах «девіантної поведінки», а у соціаль-
но-філософських термінах «системної соціально-нормативної 
кризи», при якій одночасно існують дві відомі суспільству та со-
ціально-схвалювані схеми досягнення значущих цілей – «форма-
лізована» (номінальна) та «неформалізована» (реальна).

Література: 
1. Афанасьев В. Эволюция концепции аномии в социологии 

девиантного поведения / Вячеслав Афанасьев – Режим доступу: 
http://ecsocman.hse.ru/data/601/542/1216/007x20aFANASXEW.
pdf. – Назва з екрана.

Філософські та соціально-етичні аспекти публічного 
управління 

Людмила Чабак 
Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації

Зовнішні загрози, з якими останнім часом зіткнулася наша держа-
ва, призвели до перегляду усталених норм та цінностей, зруйну-
вали існуючі соціальні ролі. Змінилося власне самоусвідомлення 
частини українців, самооцінка їх становища в суспільстві. Зазна-
чені процеси не залишили осторонь і владні інституції. Останні 
опинилися перед низкою викликів, від подолання яких залежить 
не лише успішне функціонування різних гілок влади, але й добро-
бут українського суспільства в цілому.

Це вимагає кардинальної зміни мислення посадовців. Адже не 
секрет, що державна влада як людський за своєю суттю феномен 
походить з самої природи людини, з її слабкостями та недоліками. 
Вона не може бути ідеальною та віддзеркалює сутність відповідно-
го суспільства. Тобто негативні явища в органах державної влади 
України напряму пов’язані з тими процесами, що відбуваються в 
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Антропотехники в современных антиутопиях (на основе 
трилогий Сьюзен Коллинз «Голодные игры» и Вероники Рот 
«Дивергент», и их киноверсий)

Мария Загурская 
Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова

В 1999 г. немецкий философ Петер Слотердайк делает доклад 
«Правила для человеческого зоопарка» (Ответ на письмо М. Хай-
деггера «О гуманизме») во время симпозиума памяти М. Хайдег-
гера. Идеи П. Слотердайка, изложенные в докладе «Правила для 
человеческого зоопарка», как нам кажется, разъясняют смысл 
исследуемых антиутопий ХХІ в. Сьюзен Коллинз «Голодные 
игры» и Вероники Рот «Дивергент», которые стали культовыми 
работами, особенно популярными среди молодёжи. Первые 
романы данных трилогий написаны не так давно – «Голодные 
игры» в 2008 г. [1] и «Дивергент» – в 2011 г. [4]. Широкое распро-
странение получили и их киноверсии.

По мнению П. Слотердайка, «кредо гуманизма составляет 
убеждение, что люди — это «животные под влиянием» и что 
вследствие этого необходимо найти для них правильный способ 
влияния» [3]. Это положение проясняет нам то, как культиви-
руется человек в романах «Голодные игры» и «Дивергент». П. 
Слотердайк ссылается на концепцию Платона «пастух-стадо»: 
пастух – правитель, стадо – подданные. В исследуемых антиуто-
пиях осуществляется иерархия двух «классов» – пастухов и стада, 
т.е. разделение на тех, кто управляет и на тех, кем управляют.

В данных романах используются антропотехники «новых 
времён», которые регулируют жизнь человека. Идея антропотех-
ники формируется в XX в. как ответ на вызов тоталитарных идео-
логий, которые демонстрировали единовременно и эффективные, 
и антигуманные технологии трансформации человека, 
реализовывавшиеся с конкретными целями по определённым со-

датні, глибоко усвідомлені і конкретизовані для даного суспіль-
ства принципи і цінності, що є нормами загальнолюдської моралі, 
має бути тісно пов’язаною з практичними аспектами публічного 
управління. Серед завдань філософії публічного управління – ви-
роблення власного відношення, ставлення до світу представників 
влади як за умов викликів та загроз, переломних моментів у житті 
суспільства, так і в повсякденному житті. Філософія публічного 
управління може фокусуватися також на способах та мотивах, ак-
сіологічних аспектах діяльності посадовців.

Практичний аспект філософії в публічному управлінні полягає 
в забезпеченні вибору діяльності людини у владних інституціях, 
створенні умов для демократичних механізмів реалізації цього ви-
бору, прискорені ціннісних змін, стереотипів, тобто ментальності 
посадовців. Відтак, філософія має знаходитись у тісному зв’язку з 
практичною реалізацією публічного управління.
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осуществляется «пастухами» через антропотехники, а также с 
помощью строжайшей регламентации. Антропотехники исполь-
зуют «пастухи» для «усмирения человека», подтверждая идею 
П. Слотердайка о «селекции» человека. Но в «Голодных играх» и 
в «Дивергенте», в отличие от идей, изложенных в докладе П. Сло-
тердайка, человек делает попытки противостоять культивирова-
нию «стада» и эти попытки небезуспешны.

Литература:
1. Коллинз С. Голодные игры / Сьюзен Коллинз; [пер. с англ. А. 

Шапулина]. – 2008. – Режим доступу: http://knizhnik.org/sjuzen-
kollinz/golodnye-igry/1. – Назва з екрана.

2. Мацкевич В. В. Антропотехника / Владимир Владимирович 
Мацкевич // Гуманитарная энциклопедия. – 2015. – Режим досту-
пу: http://gtmarket.ru/concepts/7219. – Назва з екрана.

3. Слотердайк П. Правила для человеческого зоопарка / Петер 
Слотердайк; [пер. с нем. Т. Тягуновой]. – 1999. – Режим доступу: 
http://www.nietzsche.ru/influence/philosophie/sloterdijk/. – Назва з 
екрана.

4. Рот В. Дивергент / Вероника Рот;  пер. с англ. А. Килано-
вой. – 2011. – Режим доступу: http://knizhnik.org/veronika-rot/
izbrannaja/1. – Назва з екрана.

Вечное в повседневном: прогулки по городу как практики 
формирования идентичности 

Екатерина Ергеева
Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова

В современном обществе, характеризующемся тенденциями де-
гуманизации и унификации, отрывом человека от корней, осо-
бенно остро возникает проблема идентичности человека. На 
неразрывность идентичности и памяти указал внимание Дж. Локк.

Концепты памяти и идентичности становятся ключевыми в 
дискурсе современного социокультурного знания и философии. И 
поскольку философия конца XIX века обратилась к практической 

циально-политическим программам [2]. В работе П. Слотердайка 
демонстрируются в качестве инструментов антропотехник чте-
ние литературы и обязательное прохождение военной службы: 
«всеобщая воинская обязанность для молодых людей и всеобщая 
обязанность чтения классиков для молодежи обоих полов» [3]. В 
антиутопиях ХХ в. (Дж. Оруэлл «1984», Р. Брэдбери «451 градус 
по Фаренгейту», Е. Замятин «Мы») инструменты антропотехни-
ки также существуют в виде СМИ, кинематографа, литературы, 
телевидения. В антиутопиях «Голодные игры» и «Дивергент» 
осуществляются современные методы регулирования человека.

В «Голодных играх» регулирование человека осуществляется 
«пастухами» с помощью «игр». В основе сюжета, по словам авто-
ра С. Коллинз, лежат три идеи «рождения» «Голодных игр»:

1. Миф о Тесее («Путешествие Тесея на Крит»), где 
«рассказывается о том, как в наказание за прошлые провиннос-
ти афиняне должны были в определённые годы посылать на Крит 
семь юношей и семь девушек. Там их бросали в Лабиринт, обрекая 
на съедение Минотавру».

2. «Развлечения» древних римлян – гладиаторские бои.
3. Просмотр телепередач: «сидя у телевизора…, я перескочила 

с реалити-шоу на репортаж о реальных военных действиях» [1].
Если в докладе П. Слотердайка речь идёт о военной повиннос-

ти как о способе регулирования и культивирования человека, то 
в «Голодных играх» эта повинность становится интерактивным 
шоу для всех жителей Капитолия и смертельным шоу для участни-
ков «игр».

В «Дивергенте» регулирование человека осуществляется с 
помощью нейробиологических методов. В романе перед нами 
предстаёт Человек-Дивергент («тот, кто не находится в системе», 
«тот, кто не подходит под стандарты»). Дивергент «сознаёт, что 
находится в симуляции, что происходящее нереально…тот, кто 
может руководить симуляциями и может прервать их» [4], т.е. 
опасен для системы. Симуляции – это и есть разновидность не-
йробиологических методов, способов культивирования людей. С 
помощью нейробиологических методов правительство, т.е. «пас-
тухи», опасаясь «дивергентов», избавляется от таких представи-
телей общества и тем самым регламентирует правила жизни.

Идея культивирования в «Голодных играх» и в Дивергенте» 
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объект. Субъект больше не принадлежит самому себе, теряет свою 
идентичность, он захвачен образами вещей, их отражениями в ви-
тринах, где все соединяется в причудливую сюрреалистическую 
фантасмагорию.

Однако В. Беньямин идет дальше сюрреалистов и стратегии по-
требления и выбирает «стратегию эмансипации и пробуждения», 
связывая место с памятью. Память равносильна пробуждению, 
возвращению человека к самому себе.

С 1980-х годов ХХ века этот интерес к практикам повседнев-
ности возрастает. Французский философ и антрополог Мишель де 
Серто уверен, что в практиках повседневности человек выступает 
не пассивным потребителем, а проявляет креативность. В своей 
работе «Изобретение повседневности» он осмысливает прогул-
ки по городу с давящим и быстрым ритмом жизни – Манхэттену. 
Обитатели города организуют его пространство «вслепую» че-
рез множество повседневных практик. Такие пространственные 
практики как бы оплетают город невидимой сетью. Эти практи-
ки Мишель де Серто называет «тактиками». «Тактики» проти-
востоят «стратегиям», которые связаны со структурами власти, 
с навязыванием порядка. Если стратегии связаны с глобальными 
и длительными целями, то тактики носят более сиюминутный 
характер и связаны с более определенными и конкретными зада-
чами. Когда мы передвигаемся в пространстве города, мы всегда 
несем в себе воспоминания, и в той части города, где мы длитель-
ное время обитаем, фиксируются моменты нашей личной биогра-
фии; мы выделяем значимые для себя места.

Канадская исследовательница, социальный антрополог Татья-
на Ричардсон, провела полевое исследование, в котором изучала 
прогулки по Одессе, проводимые опытным гидом и историком 
для небольшой группы одесситов. Каждое воскресение в опред-
еленное время на заранее указанном месте собирается неболь-
шая группа людей. Под рассказ экскурсовода о старых домах и 
памятниках, они гуляют по выбранной улице, заходят в одесские 
дворы, разговаривают с жителями и т.д. В подобных прогулках, 
сопровождаемых общением и диалогом между участниками, 
происходит воскрешение прошлого и формируется «ощущение 
места». История обретает плотность через предметы, руины, па-
мятники, дома.

стороне жизни человека, предпринимаются попытки осмыслить 
данные концепты через практики повседневной жизни, такие как 
прогулки, чтение, фотография, мода.

Интерес к пространству обитания человека возникает в фи-
лософии еще со времен античности. В XVII веке вопрос о про-
странстве как таковом приобретает острое значение в связи с 
интенсивным развитием естествознания. Рене Декарт рассма-
тривает пространство как один из атрибутов материи, а имен-
но – протяженность. Таким образом, человек соприкасается с 
пространством лишь как протяженная субстанция, но не как 
мыслящая.

В XVIII веке философы-просветители, хотя и обращаются к 
рассмотрению прогулок, делают это исключительно в литератур-
ной форме.

В конце XIX века неклассическая философия акценти-
рует антропологическую проблематику, а абстрактный 
надындивидуальный субъект уступает место конкретному чело-
веку с его индивидуальными заботами и переживаниями (В. Диль-
тей, Г. Зиммель, Ф. Ницше). В этой связи формируется интерес к 
месту обитания человека, в частности к городу (М. Вебер, Г. Зим-
мель). 

Одним из тех, кто начал «выводить философию из кабинетов 
на улицы» стал В. Беньямин. Именно ему принадлежит популя-
ризация термина «фланер» (от фр. слова «flaneur» – «праздно-
шатающийся», «гуляющий», «бродячий»). Фланер занят тем, что 
изучает прохожих по внешнему виду и походке, облику, а сам город 
рассматривается как открытая книга, которая открывает для него 
новые и интересные сюжеты. Однако прогулка фланера в сущнос-
ти бесцельна и праздна.

Исследуя практики фланирования, В. Беньямин обращается 
к такому явлению современной ему городской жизни как Пассаж 
(от фр. “le passage” – проход, переход). В работе «Сочинение о Пас-
сажах», он рассматривает новое творение архитектуры из стекла 
и железа, высказывая мысль о том, что пассаж и его эстетика кон-
струируют новый образ субъекта. Пассаж стирает четкие границы 
между улицей и помещением, внутренним и внешним, интерьером 
и экстерьером; в сочетании вещей, стеклянных витрин, освещения 
исчезает традиционное картезианское разделение на субъект и 
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благополуччя.
Звісно, численні розвідки щодо механізмів й особливостей 

рекламного впливу проводяться з позицій психології реклами, 
ґрунтуючись на дослідженнях сугестії, переконання, стилів по-
відомлення, колористики, композиції, або ж – психологічних осо-
бливостей цільової аудиторії. Проте для більш глибоких розвідок 
науковцеві неодмінно слід пристати на одну із метапозицій – саєн-
тистську чи гуманітарну, умовно кажучи, обрати між нейронними 
сітками і міфотворенням. Особисто мені імпонує друга, гумані-
тарна, із можливостями дослідити Бартові культурні коди і Лотма-
нові іконічні знаки з позицій наративного підходу.

У моїх розвідках, які наразі стосуються сприймання культур-
них кодів у рекламній комунікації наративного типу, філософія 
виступає передусім дослідницькою парадигмою, і навіть ширше – 
світоглядною позицією. Звісно, не можна говорити про рекламне 
повідомлення як текст, не поділяючи при цьому ідей постструк-
туралістів – не порівнюючи трактування поняття «тексту» за 
дослідниками Тартуської школи на чолі із Лотманом (як струк-
турне ціле, що артикулює постійні зв’язки між різними рівнями і 
структурами, коли семіосфера буде лише умовою існування семі-
отичних систем) [5] чи французької школи (із бажанням зрозумі-
ти реальність як колосальний текст, що не має референтом нічого, 
окрім самого себе; коли, як стверджував Дерріда, позатекствої 
реальності не існує) [3]. Так само неодмінно слід звернутись до 
аналізу денотативних і конотативних символів за Роланом Бартом 
у якості основного методу аналізу рекламного повідомлення – 
уважно передивитись символи у рекламі макаронів «Пандза-
ні» [1], звернутись до Умберто Еко з іще більш детальним та 
послідовним аналізом зразків друкованої реклами [7], і на їх осно-
ві намагатись створити власні добірки рекламних повідомлень, 
спробувати визначити всі до єдиного культурні коди та перевіри-
ти власні дослідницькі гіпотези із реальними особами, умовно на-
званими «представниками вибірки». Проте чітке відмежування 
структуралізму від інших парадигм навряд чи можливе – взяти, 
наприклад, роботи Юлії Кристевої, в яких психоаналіз, класичний 
структуралізм і тяга до літературознавства  створюють окрему до-
слідницьку галузь, названу «семаналізом» [4]. Якщо ж розуміти 
текст як нелінійний ланцюжок слів, ми опинимось у багатомірно-

Такие прогулки позволяют участникам актуализировать сти-
хию памяти человека. Через ландшафт, архитектуру и диалог про-
исходит пробуждение личных воспоминаний. Соответственно, 
прогулка выступает не просто как знакомство с объективными 
данными истории, но вовлекает человека экзистенциально, ста-
новясь тем самым практикой формирования своего «Я», одно-
временно делая человека свободней от разрушающих влияний 
современной цивилизации.
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Психологія, реклама, наратив: чи є філософія наріжним 
каменем? 

Валерія Лазаренко
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Традиційне для багатьох сприйняття філософії як «високої"», 
«елітарної» науки навряд чи припускає застосування філософ-
ської методології до вивчення речей, які буквально оточують нас – 
тут я маю на увазі не тяжкі Гайдеггерові «буття» чи «розуміння», 
а такі банальні, повсякденні моменти як реклама та маркетингові 
комунікації. Їхній вплив, інколи прямий і усвідомлюваний, інко-
ли – прихований і неявний, тим не менш, цілком здатен зумовлю-
вати нашу поведінку і навіть впливати на відчуття психологічного 
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Проблема творчості у філософії А. Камю 

Ксенія Мейта 
Національний університет «Києво-Могилянська академія»

А. Камю – видатний екзистенціаліст, відомий своєю тезою про 
те, що справжній митець повинен бути одночасно письменником 
і філософом. «Художник так само, як і мислитель, вкладає в себе 
свій твір і в ньому так само здійснюється» [5, с. 529]. Відповідно, 
метою цього дослідження є аналіз проблеми художньої творчості 
у філософії А. Камю, котрий буде здійснено на базі визначення ролі 
креативного начала в таких ключових поняттях його концепції, як 
абсурд та бунт.

Першим істотним аспектом є ототожнення творчого процесу 
з процесом бунту, що зумовлює різноманітні способи перевірки 
наявних ідей на практиці. При цьому форми протесту, описува-
ні філософом, певним чином можна асоціювати з варіантами зо-

му просторі, в якому немає вихідного тексту, і єдино можливою 
лишатиметься нескінченна інтерпретація, ми опинимось у лабі-
ринтах філософських пошуків мислителів Паризької школи семіо-
тики, вихід з яких буде можливим лише завдяки переходу до інших 
філософських парадигм [6].

Разом із тим, важливий компонент моїх досліджень – реклам-
ні наративи, що поєднують у собі текстуальний та візуальний тип 
наративу, – тяжіє скоріш не до психологічних, а до філологічно-
літературознавчих розвідок за своєю суттю, проте за формою й 
історією досліджень і розробок поняття лишається цілком філо-
софським. Хоча методологія вивчення наративів, заснованих на 
культурних кодах, та особливостей їх сприймання цілком відпо-
відає канонам «соціальних наук» – проведення фокус-груп, про-
никнення у суть людських уявлень завдяки глибинним інтерв’ю, 
збирання емпіричних даних, – теоретизування та інтерпрета-
ція результатів неодмінно приведе у царину класичної філософії. 
Адже, за великим рахунком, отримані результати щодо особливос-
тей функціонування системи, що відповідає за сприймання пев-
них явищ такими, а не іншими, у випадку соціальних емпіричних 
досліджень зведеться до роботи зі смислами явищ. Робота зі смис-
ловими навантаженнями символів, які використовуються у рекла-
мі, є за своєю суттю роботою із «культурним несвідомим» – саме 
так визначає культурні коди Умберто Еко [7]. Посилаючись на про-
грамні роботи психоаналітиків та розмірковуючи над взаємними 
переходами із однієї філософської концепції в іншу, ми можемо го-
ворити і про те, що робота із культурним несвідомим є всього ли-
ше роботою з окремим аспектом буття, що дає цілком філософську 
картину і проблематику дослідження.

Узагальнюючи, можна прийти до думки, що пояснення явищ, 
пов’язаних з особливістю сприймання культурних наративів, в 
тому числі й тих, що проявляються у рекламній комунікації, мож-
ливе з кількох позицій: філологічної, психологічно-саєнтистської, 
психоаналітичної, соціологічної, але найповніше робити це саме з 
філософської позиції, якщо вбачати останню як цілком інтегратив-
не, навіть асимілятивне явище. Тож загалом, підсумовуючи сказа-
не, можна вважати, що філософії вдається впродовж століть бути 
наріжним каменем наук і робити класичні Art/Humanities більш 
науковими та гуманітаризувати Science.
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кімнаті Рато роздивлявся на полотно. Воно було чистісіньке, лише 
посередині Йона малесенькими літерами написав єдине слово – 
чи то «роз'єднання», чи то «об'єднання» – важко було розібра-
ти» [4]. Творець, поряд із Дон Жуаном та Завойовником, постає 
найабсурднішою персоною, яка вимушена діяти в умовах Яспер-
сової закинутості в наперед задане, недосконале середовище, 
пропонуючи власні варіанти відповіді на запитання: «Що я по-
винен робити?», та приймати виклик реальності, котрий нагадує 
колізію в античній трагедії, віднаходячи певний сенс існування в 
моментах, які варті отримання позитивних емоцій від тимчасово-
го перебування на землі. «Але творчість заперечує світ за те, чого 
його бракує, заради того, чим він, хоча б іноді є» [4]. В подальшому, 
Ж. Дерріда у роботі «Про граматологію», виводячи поняття до-
датку, на прикладі біографії Руссо, констатує важливу роль письма, 
як дієвого способу відчуття повноти буття за рахунок повторно-
го переживання певних яскравих моментів існування. «Письмо 
символічно повторює насолоду. Й оскільки насолода завжди ви-
никає тільки при повторенні, письмо, використовуючи повтор, 
теж дає насолоду» [2]. Представник екзистенціальної психології 
В. Франкл у своїх спогадах про перебування в концлагері відмічає 
те, що люди, котрі цікавилися мистецтвом, були більш здатними до 
виживання в патовій ситуації, ніж ті, хто вів філістерське життя [9, 
с. 55]. Яскравим прикладом втілення в життя концепції А. Камю 
є твори театру абсурду – художньої течії, котра набула особливо-
го поширення набула у повоєнній Європі. Показовими є драми С. 
Беккета «Чекаючи на Годо» та Т. Стоппарда «Розенкранц і Гіль-
денстерн мертві», де герої, поставлені в безвихідну ситуацію, як і 
все людство, приречені на трагічний фінал, відчайдушно намага-
ються «ловити рибу в ванній» [5, с. 548] (метафора, що викорис-
тана для характеристики творчості Кафки), до останньої хвилини. 
«– Я мертвий? – Так чи ні? – А є вибір? – А Бог є?» [8, с. 47], «Що ми 
будемо тепер робити? – Не знаю. – Підемо. – Ми не можемо. – Чо-
му? – Ми чекаємо на Годо» [1].

Отже, творчий процес у філософії Камю є втіленням спроб, на 
основі усвідомлення абсурдності навколишньої дійсності та не-
можливості втечі від неї або підпадання під оману ідолів, знайти 
особистий шлях за допомогою реалізації екзистенції у втіленні 
власних ідей. Адже, життя є своєрідним чистим аркушем, і краса 

браження навколишньої дійсності, ілюстрованими на прикладі 
романного жанру. Так, реалізм постає своєрідним проявом мета-
фізичного самогубства, оскільки навмисне відкидання психоло-
гізму задля приведення суті твору до єдиного центру, характерне 
для цього мистецького напряму, сприяє не так віднайденню шля-
хів розв’язання проблем, як створенню ілюзії виходу зі стану аб-
сурду. «Він калічить дійсність, але робить це спеціально. Таким 
чином, досягається цілісність нижчого порядку… нівеляція людей 
у світі» [Камю]. В цьому ракурсі, можемо згадати про диферен-
ціювання Ніцше у праці «Народження трагедії з духу музики» 
аполлонічного й діонісійського начал, перше з яких відсилає нас 
до індійської філософії через медіаторство концепції Шопенгауе-
ра, котрий «говорив про людину, огорнену покривалом Майї» [6]. 
Мистецтво формалізму, котре стає певним виявом романтичного 
бунту, також заперечується Камю, оскільки, воно слугує демон-
страцією межевого ескапізму й негації системи через створення 
альтернативного Всесвіту, а не за допомогою трагічного прийнят-
тя викликів долі, що, в кінцевому результаті, призводить до по-
милки, характерної для всіх повстань – «впадіння в надмірний 
конформізм» [3]. Цей драматичний фінал можемо спостерігати 
на прикладі долі представників авангардизму, прагнення яких 
трансформувати життєву парадигму на базі цілковитої неанти-
зації наявної культури, призвело до засліплення революційною 
естетикою, і відтак – сприяння в постанні тоталітарних режимів. 
Подібну позицію висловлює П. Слотердайк у роботі «Критика ци-
нічного розуму»: «Оскілька Дада демонстрував цинічне show, то 
ця ідеологія повела боротьбу нещасної свідомості за суверенітет – 
проти почуття мізерності, за великі пози – проти внутрішньої 
спустошеності» [7, с. 401].

Другим важливим моментом є сприйняття творчості як певно-
го способу реалізації особистісної екзистенції, що здійснюється 
шляхом підсиленої уваги до особи митця, котра викликає асоці-
ації з герменевтичною традицією. В умовах технічної цивілізації, 
де потрібні не так творці, як виконавці механізованих приписів, 
украй важливим є збереження особистості. Так, у новелі «Йона, 
або Художник за роботою» Камю описує митця, самоактуалізація 
якого відбувається шляхом утвердження права на особистий про-
стір і звільнення від ідолів на основі свідомого вибору. «В іншій 
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Феномен супергероя як культурна адаптація американського 
суспільства у технологічну добу

Андрій Онищенко 
Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Міжвоєнний період був часом великих потрясінь для США. Пе-
ріод «prosperity» перейшов в час «великої депресії». Відбувся 
колапс системи, на якій будувались США, що супроводжувалось 
інтенсивною індустріалізацією та знеціненням людської праці. 
Людина перестала бути обслуговувачем машин і стала частиною 
механізму. Складні умови роботи, 14-годинний робочий день, ско-
рочення та звільнення супроводжувались високою статистикою 
отримання травм від машин. Прогрес розглядався в чорно-білих 
тонах і переважною більшістю людей сприймався негативно. Роз-
рив технологій і життя все більше давався взнаки. Механізація ві-
йни цілком прибрала людський фактор, людина стала знеціненою 
на фоні могутніх воєнних машин.

У світлі цих подій і з'являється феномен супергероя, якій вті-
лився в образі Супермена. Джері Сігел та Джо Шустер, «батьки» 
Супермена, заклали в основу свого творіння звичний для Амери-
ки образ емігранта, що був змушений полишити свій дім (планету 
Криптон) та знайшов прихисток в США. Через своє походження 
Супермен має надможливості: суперсилу, супершвидкість і т.д., а 
також володіє рентгенним зором та лазерним поглядом – одними з 
головних відкриттів ХХ сторіччя. 

В “Золотий період” коміксів (кінець 30-х — початок 50-х років) 
події, що розгортаються на їхніх сторінках, були спрямовані на 
висвітлення актуальних проблем доби. Так, Супермен змушений 
змагатись із вченими, винаходи яких ставлять під загрозу життя 
людей, попереджає техногенні загрози, та реформує умови праці 
для робітників. Таким чином, в образ супергероя покладено ін-
дивідуалізовану відповідальність за роботу та наслідки роботи 
техніки, бо завдяки своїм надможливостям Супермен виступає 
як медіатор між людиною та машиною. Він індивідуалізує в собі 
колективну відповідальність за осуспільнення технічного про-
гресу. Не знаючи межі нерівності з машиною, Супермен постійно 
вступає на захист людей, яким загрожує техніка. Особливо, коли 

стилю та якість змісту написаного на ньому залежать від кожного 
з нас.
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Взаємодія фізики та метафізики в розв’язанні питання про тіла 
згідно з позицією Аквіната

Олександра Саковська
Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Позиція Аквіната щодо диференціації наук багато в чому віжобра-
жає позицію Аристотеля, і це давно відомо та добре досліджено. 
Втім, доволі популярним є підхід, згідно з яким, науки в традицій-
ній аристотелічній ієрархії є відірваними одна від одної, обмежени-
ми згідно з власним предметом досліджень: метафізика досліджує 
перші причини та суще як таке, фізика – природу, а математика – не-
матеріальні величини. Однак цей підхід видається сумнівним, коли 
йдеться про всеохопне дослідження сущого, і деякі поняття мігру-
ють з однієї сфери знання до іншої, викриваючи чіткий зв’язок між 

цю загрозу створюють самі люди — вчені, чиї винаходи розірвані 
з ідеєю техніки як способу поліпшення людського життя, а спря-
мовані на його руйнування, наче інженер, що не несе ніякої від-
повідальності за роботу свого творіння. Таким чином, авторам 
вдається спрямувати погляд читача на ледь не головне питання пе-
ріоду: чого очікувати від прогресу та як правильно використовува-
ти техніку?

Історії про Супермена вказують, як саме слід використовувати 
техніку, як облаштувати роботу з машинами, аби вони не станови-
ли загрозу для життя. Як зазначає Адорно в своїй праці “Про тех-
ніку та гуманізм”, сучасній людині необхідна освіта в поводженні 
з технікою, через яку вона здатна буде оцінити своє відношення, а, 
як наслідок, і побудувати нову стратегію роботи з нею. В суспіль-
стві, влаштованому згідно з людською гідністю, де техніка є ви-
вільняючим фактором для роботи, має бути попереджена будь-яка 
можливість емансипації машини над людиною… Шлях самоусві-
домлення людиною її становища перед технікою потребує такого 
медіатора як Супермен. Бо технологізація нерозривно пов'язана не 
тільки з людиною, але й з природою та культурою. Саме через ви-
значення одного через інше в їх взаємозв'язку, можна дійти подо-
лання того фаталізму, в який втягнуте усе людство, а саме — його 
технологізації. Відтак комікс про Супермена слугує прекрасним 
прикладом популяризації освітньої програми, направленої не 
стільки на виховання особистості, скільки на безстрашне ставлен-
ня до нелюдського — техніки, а, отже, і більш критичного погляду 
на її використання. Гуманізація такої освітньої програми, спря-
мованої на критику технологізації, дозволяє піднести соціально-
етичні проблеми до рівня всезагального дискурсу завдяки масовій 
культурі. Оскільки тільки шляхом гуманізації технічного прогре-
су є можливість говорити не про відмову від техніки, а про пере-
осмислення її місця в діяльності людства. 

Супермен – це герой, що готовий протистояти божевільним на-
уковцям, які готові використовувати свої винаходи з деструктив-
ною та егоїстичною метою, герой, що захищає традиційні цінності 
перед невідомим майбутнім, герой, що фізично здатен перебороти 
всі технологічні жахи ХХ сторіччя.  Людям був необхідний герой, 
який готовий прийняти виклик проблем сучасності, саме таким 
модерним персонажем і став Супермен.
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не набуде форми, а якщо і пізнавана, то не в повній мірі і лише via 
negationis. З точки ж зору фізики, як незмінний субстрат, матерія 
дає нам змогу орієнтуватися в світі та розпізнавати речі навіть піс-
ля зміни. Так, приміром, ми можемо відрізнити саджанець дуба від 
дорослого дуба (тобто, після зміни), але, втім, ми знатимемо, що са-
джанець та дорослий дуб однаково є дубами, просто один в потен-
ції, а інший – в акті.      

Окрім матерії, яка є конститутивом тілесного сущого, є ще один 
важливий аспект – чотири причини, які уможливлюють все суще. 
Як відомо, перипатетична філософія щодо тіл розглядає такі при-
чини: а) матеріальну – в яку входять перші компоненти речі, тоб-
то елементи; б) формальну – тобто форму, що визначає матерію; в) 
дієву – тобто агента, що уможливлює рух; г) фінальну – тобто те, 
чим річ повинна стати в результаті змін. При цьому формальну та 
фінальну причину можна розглядати в контексті процесу зміни та 
становлення. 

Втім, коментуючи «Фізику» Аристотеля, Аквінат доволі чітко 
дає зрозуміти, що попри те, що саме метафізика опікується чотирма 
причинами як об’єктом своїх досліджень, вона, втім, не відображає 
їх повністю. Так математика відображає формальну причину, мета-
фізика більш орієнтована на відображення формальної та фінальної 
причини, розкриваючи також тему агента, і лише фізика відобра-
жає усі чотири причини повністю [Див.: De Phys. I, 1, 1, 5]. 

Отже, фізика та метафізика в питаннях тіла дуже близько взає-
модіють, даючи можливість  розкрити цю тему максимально повно.
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дисциплінами.
Відомо, що три головні перипатетичні дисципліни різняться на-

ступним чином:
1) Предмети фізики існують самостійно, але є рухомими.
2) Предмети математики не можуть існувати поза матерією, але 

є нерухомими.
3) Предмети метафізики Існують самостійно і є нерухомими. 

[Див.: Met. 1026a15].
Таким чином ці науки різнитимуться відповідно до ступеня 

віддаленості від матерії та руху. Тож справді, здається  кожна дис-
ципліна обмежена іншою. Втім, коли йдеться про поняття тіла, то 
вони доволі чітко перетинаються. 

Як відомо, основною характеристикою, яку Аквінат застосовує 
до тіла, успадкувавши її від Аристотеля, є тривимірність. І вже в 
самій цій характеристиці покладається дотичність математики до 
дефініції, оскільки з вимірами працює саме ця дисципліна. Другою 
надзвичайно важливою характеристикою є матеріальність, адже ті-
ло без матерії існувати не може. Як вказує Д. Стоун, говорити про 
матерію у випадку перипатетичної філософії можна як з точки зо-
ру фізики, так і в контексті метафізики [3, p. 3]. У першому випадку 
вона поставатиме як  постійний субстрат для змін. Відомо, що змі-
на відбувається між контрарностями, однак, має залишатися щось 
стале, що ніколи не зміниться, інакше говоритимемо не про зміну, а 
про знищення та нове зародження. У випадку ж метафізики говори-
тимемо про таку властивість матерії як детермінація через форму.   

Зокрема, А. Баумейстер вказує, що часто теоретичні дисциплі-
ни онтологічно та дефініційно залежні від матерії [2, c. 87]. При-
міром, коли ми говоримо про людину, то в її дефініцію входитиме 
матеріальний компонент, що детермінований формою, тобто, ду-
шею. Тож, оскільки матерія людини визначена її формою, то люди-
ні недоречно мати, приміром, крила, натомість доречно мати п’ять 
пальців на кожній руці, бо саме такий набір чиненайкраще викону-
ватиме функцію пізнання через дотик, чого і вимагає раціональна 
душа.

Поняття матерії є тим пунктом, що поєднує дисципліни. На-
віть, якщо розглядати фізичний та метафізичний аспект матерії, 
то помітно, що вони обидва орієнтовані, зокрема, і на пізнання. З 
точки зору метафізики чиста матерія є непізнаваною, допоки вона 
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