МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ГУМАНІТАРНІ СТУДІЇ
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Випуск 30

До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів і
студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД.
Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться
філософією і політологією.
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ
РЕДАКТОР

А. Є. Конверський, акад. НАН України, д-р філос. наук,
проф.

ЗАСТУПНИК
ВІДПОВІДАЛЬНОГО
РЕДАКТОРА

С. В. Руденко, д-р філос. наук, доц.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ
СЕКРЕТАР

Я. А. Соболєвський, канд. філос. наук.

РЕДАКЦІЙНА
КОЛЕГІЯ

Л. В. Губерський, д-р філос. наук, проф., акад. НАН України;
В. А. Бугров, канд. філос. наук, проф.; І. С. Добронравова,
д-р філос. наук, проф.; Т. П. Кононенко, д-р філос. наук,
доц.;Д. В. Неліпа, д-р політ. наук, доц.; М. І. Обушний, д-р
політ. наук, проф.; В. І. Панченко, д-р філос. наук, проф.; А.
О. Приятельчук, канд. філос. наук, проф.; М. Ю. Русин, канд.
філос. наук, проф.; Є. А. Харьковщенко, д-р філос. наук,
проф.; В. Ф. Цвих, д-р політ. наук, проф.; Л. О. Шашкова, д-р
філос. наук, проф.; П. П. Шляхтун, д-р філос. наук, проф.;
В. І. Ярошовець, д-р філос. наук, проф.

ЗАРУБІЖНІ ЧЛЕНИ
РЕДАКЦІЙНОЇ
КОЛЕГІЇ

Gabriel Sandu, University of Helsinki (Finland); Roman
Sapeńko, University of Zielona Gora (Poland); Urfalino
Philippe, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
(France)

Адреса редколегії

01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60
філософський факультет  239 32 81

Затверджено

Наказ МОН України №261 від 06.03.15
Постановою президії ВАК України № 1–05/4 від 22.04.11

Рекомендовано

Вченою радою філософського факультету
від 27.06.17 (протокол № 11)

Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність
наведених фактів, цитат, економіко–статистичних даних, відповідної галузевої термінології, власних імен та інших відомостей. Редколегія залишає за собою право скорочувати та редагувати подані матеріали. Рукописи та носії не повертаються.
Внесено до Російського індексу наукового цитування
(ліцензійний договір № 374–06/2013 від 27 червня 2013 року)
Внесён в Российский индекс научного цитирования
(лицензионный договор № 374–06/2013 от 27 июня 2013 года)

ISSN 2521-6813 (Online) ; ISSN 2521-6805 (Print)
© Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Видавничо–поліграфічний центр "Київський університет", 2017

НАУКОВІ СТАТТІ / RESEARCH ARTICLES
УДК 141.3

А. І. Вахтель, асп.,
КНУ імені Тараса Шевченка, Київ
ГУСЕРЛЕВИЙ АНТИНАТУРАЛІЗМ І ЙОГО МОТИВИ
Стаття присвячена Гусерлевій критиці натуралізму. Автор статті резюмує
центральні пункти цієї критики з різних етапів творчості філософа. Головним
завданням автора було розкриття основних мотивів для Гусерлевого антинатуралізму. Це дослідження складається із семи частин.
У першій вступній частині автор статті перелічує центральні пункти Гусерлевої критики натуралізму. Подальші чотири частини послідовно розкривають
аспекти феноменологічної критики відповідно до цього переліку. Шоста частина
статті узагальнює два види мотивів для Гусерлевого антинатуралізму. У заключній частині автор робить висновки.
Ключові слова: Едмунд Гусерль, феноменологія, антинатуралізм, інтенційність, трансценденталізм.

Вступ.
Метою цієї статті є розкриття головних феноменологічних арґументів
проти натуралізму та прояснення основних мотивів для Гусерлевої антинатуралістичної позиції.
Критика натуралізму є важливою складовою вступу до феноменологічного вчення. Так чи інакше ця критика присутня майже в усіх текстах
Гусерля, найбільш розгорнуто, проте, у таких працях як, насамперед,
"Логічні дослідження", "Ідеї до чистої феноменології і феноменологічної
філософії", "Філософія як строга наука", "Перша філософія", "Криза європейських наук і трансцендентальна феноменологія". Перегляд Гусерлевої критики натуралізму набирає особливої актуальності сьогодні у
зв’язку з появою проектів натуралізації феноменології (див. до цього,
напр., [4, p. 28-40]), тобто проектів інкорпорування феноменології у дослідження сучасних коґнітивних наук, та труднощів, пов’язаних із реалізацією цих проектів. Полеміка щодо самої можливості останніх (див.,
напр., [19; 3]) вказує на відсутність чіткого розуміння Гусерлевої позиції
щодо натуралізму та мотивів для неї.
Під натуралізмом Гусерль має на увазі насамперед "філософський
натуралізм" [Husserl 1987: 12]. Останній він розуміє як онтологію і теорію
пізнання, яка заснована на переконанні, що емпірична інтуїція є єдиною
інстанцією знання. Відтак, ця теорія відкидає як предмети наукового
дослідження непросторові (переживання свідомості) і неіндивідуальні
(ідеальності) одиниці буття. У цьому сенсі, Гусерлева феноменологія є
не лише ненатуралістичною, а навіть антинатуралістичною, а його процедуру епохе можна розуміти як процедуру денатуралізації феноменології [пор. 18, p. 38].
Центральні пункти Гусерлевої критики натуралізму можна узагальнити таким чином:
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1. Для натураліста характерним є змішування реального психічного
акту і його ідеального змісту [10, S. 64-69].
2. Натураліст хибно вважає, що "лише індивідуальне може бути первинно унаочненим", що також служить причиною його "сліпоти до ідей
та ідеальних законів".
3. Натураліст не розрізняє емпіричний і трансцендентальний рівні
наукового дослідження.
4. Натураліст не здатний побачити інтенційний характер свідомості.
Він іґнорує той факт, що свідомість завжди спрямована на ідеальний
сенс і є завжди свідомістю предмета [пор.: 8, S. 124-127; 1, c. 87-90 ff.].
У цій статті я поступово розкрию кожен із зазначених аспектів критики, розпочинаючи з критики редукції ідеального до реального, передусім
у контексті критики психологізму в першому томі "Логічних досліджень".
Наприкінці статті я проаналізую основні мотиви Гусерля для критики
натуралізму взагалі.
1. Редукція ідеального до реального
Одна з головних проблем, яка все більше турбувала Гусерля під час
роботи над "Філософією арифметики" і завадила йому видати запланований другий том цієї праці, полягала, за його власними словами, в усвідомленні несумірності суб’єктивності процесу пізнання й об’єктивності
змісту пізнання. Другий, на відміну від першого, погано піддавався психологічному опису [14, S. vii]. Результатом дослідження цієї проблеми
став двотомник "Логічних досліджень", який представляв собою розробку двох пов’язаних курсів лекцій літнього й осіннього семестру 1896 року, прочитаних у Галє [11, S. xii].
Сучасний йому стан у філософії логіки Гусерль описував як "війну
всіх проти всіх", вираженої насамперед у відсутності єдиного визначення логіки [10, S. 4]. З двох протилежних наукових таборів у питанні обґрунтування логіки, психологізму і антипсихологізму, перший характеризувався більшою жвавістю, що було пов’язано зі стрімким розвитком
психології у другій половині ХІХ століття, а також домінантними для того
1
часу стандартами обґрунтування наукового знання .

1
З історією виникнення психологізму та його інтенсивного розвитку протягом ХІХ ст. можна
ознайомитися у статті В. Курєнного "„Пролегомены к чистой логике“ Э. Гуссерля и спор о
психологизме" [2]. Для нашого дослідження повчальним є висновок автора статті про те, що
суперечку про обґрунтування логіки, до якої долучається Гусерль на рубежі століть, не слід
розглядати лише як професійну суперечку філософів і психологів в контексті "дисциплінарно-інституційного розведення" філософії і психології, а радше як суперечку натуралістично і
ненатуралістично орієнтованих дослідників щодо проблеми обґрунтування пізнання взагалі
[2, c. 238-239]. Урахування натуралістичних і ненатуралістичних тенденцій дає більш повне
розуміння специфіки націленості Гусерлевої критики і його розуміння поняття психологізму.
Саме натуралізація психічного (для Брентано і Гусерля тотожне поняттю "свідомість") як
джерела логічної об’єктивності є предметом критики Гусерлевих "Логічних досліджень" і його
феноменологічного проекту взагалі. Вчення для нього є психологістським тією мірою, якою
воно натуралізує свідомість (яскравим прикладом ненатуралістичного психологізму є Ліпс,
який все знання пропонував заснувати на психології, але саме учні Ліпса стали також учнями
Гусерля).
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Гусерлева критика психологізму переважно має форму доведення
до абсурду. Він виводить три суперечливі наслідки тези про те, що фундамент логіки цілковито лежить у психології:
1. Якщо закони психології неточні, то будь-які положення, виведені
на підставі цих законів будуть також приблизні. Отже, психологістська
логіка буде мати приблизні закони, чи, скоріше, правила. Натомість,
логічні принципи, силогізми, закони умовиводів тощо є точними [10, S.
61-62].
2. Навіть якщо закони психології є точними, вони не є апріорними,
вони є апостеріорними законами природного світу. А апостеріорне
знання є завжди приблизним знанням через свою індуктивну природу:
єдиний спосіб обґрунтування знання про природний світ є "індукція з
одиничних фактів досвіду" [10, S. 62]. Індукція ж не здатна обґрунтувати
загальну значливість закону, а лише більшу або меншу його імовірність.
Загальнозначливою і очевидною є лише імовірність закону, але не самий закон. Закони логіки ж є апріорними, а тому безвідносними до тих
чи тих емпіричних обставин, вони значливі "безвідносно" до будь-яких
обставин. Ми можемо споглядати цю безвідносність і значливість законів логіки з очевидністю. Така значливість і аподиктична очевидність не
може, на думку Гусерля, бути поясненою в термінах емпіричних "імовірнісних" законів [10, S. 62].
3. Згідно з Гусерлем, психологісти вважають джерелом усвідомлення логічних законів психічні факти, наприклад, логічний закон був би
результатом нормативізації психологічних фактів. Якщо б це було так,
продовжує Гусерль, то змістом логічних законів був би також психологічний зміст. Але змістом логічних законів є не реальні психологічні відношення (відношення між конкретними переживаннями), але ідеальні
відношення понять, "істин". Логічні закони не передбачають конкретних
фактів душевного життя як свої змісти [10, S. 69-70].
Зазначені три наслідки є суперечливими. Ці суперечності непомітні
для самих психологістів насамперед через те, що вони змішують реальний акт судження й ідеальний зміст судження. Несумірність ідеального
змісту і реального в акті можна розкрити у двох аспектах: дискретності
і каузальності.
"Недискретний" характер ідеальних змістів свідомості (зокрема, корелятів логічних принципів, тверджень) означає, інтерпретуючи Гусерля, неможливість зведення сенсу до факту. Будь-яке реальне буття можна описувати в ідеальний спосіб; психологіст, зокрема, може відстоювати ідеальність і необхідність виведених ним законів психічного життя.
Гусерль не заперечує можливість такого ідеального описання, але найбільшою мірою його цікавить самий принцип обґрунтування цих ідеальностей. Вирішальним фактом для нього є те, що будь-яке твердження
психологіста з необхідністю обґрунтовується емпірично. Емпіричне обґрунтування є обґрунтуванням через факт (індивідуальне буття), тому
будь-яке ідеальне твердження психологіста про реальність психічного у
строгому сенсі є твердженням про дискретну множину фактів. З точки
5

зору його обґрунтованості, узагальнення психологіста (як і будь-яке узагальнення емпіричної науки), на думку Гусерля, завжди буде мати характер асерторичного правила, а не аподиктичного закону. Необхідність
"дискретності" реального, отже, пояснюється визнанням Гусерлем індукції як єдиного леґітимного наукового способу обґрунтування положень
емпіричних наук.
Для демонстрації некаузального характеру ідеальностей Гусерль
наводить приклад вичислювальної машини: "Порядок і зв’язок цифр, що
вискакують, реґулюються фізичними законами так, як цього вимагають
значення арифметичних положень. Але ніхто не буде наводити арифметичні закони замість механічних для того, щоби пояснити фізичний
хід машини. Машина, безумовно, не мислить; вона не розуміє саму себе
і значення своїх результатів" [10, S. 68]. Однозначність каузальності
фізичних процесів у вичислювальній машині не свідчить про ідеальну
оцінку (розуміння) машиною результату своїх операцій. Загально кажучи, каузальні відношення можна приписувати лише корелятам індивідуального споглядання. Індивідуальне конституюється у відношенні до
іншого індивідуального. Будь-який реальний предикат індивіда сприйняття є у строгому сенсі каузальний предикат. Будь-який факт стверджує, що за умов виду А відбуваються процеси виду Б. Навіть будь-яке
структурне положення про світ як реальну трансценденцію (наприклад,
що фізичний світ складається з елементарних частинок) є у строгому
сенсі каузальним положенням, тобто вираженим у формі "якщо …, то
…", адже його обґрунтування можливе лише в індивідуальному емпіричному сприйнятті.
Несумірність ідеального і реального в аспектах дискретності й неперервності, отже, є загальним тлом критики психологізму в "Логічних дослідженнях".
2. Індивідуальне і сутнісне споглядання
Головний феноменологічний принцип звучить так: "[У]се, що первинно дається нам в "інтуїції" (так би мовити, у втіленій дійсності), слід
приймати так, як воно дане, але також тільки в тих межах, у яких воно
дане" [9, S. 51]. Кожній науці відповідає своя предметна сфера. Згідно з
наведеним принципом усіх принципів, має бути певний вид споглядання, яким послуговується науковець для здобуття предметів свого дослідження у їхній ориґінальності. Кожній науці, отже, має відповідати певний вид ориґінального, або первинного, споглядання (originäre Anschauung) [9, S. 10-11]. Для емпіричної науки таким спогляданням є емпіричне, або індивідуальне, споглядання, адже будь-яке узагальнення про
природу як предмет цієї науки має бути обґрунтоване емпіричним досвідом. Емпіричні, або досвідні, науки є науками про факти як індивідуальні даності. Психологія, зокрема, як емпірична наукова дисципліна досліджує психічні переживання в їх окремості і виводить індуктивні узагальнення у формі каузальних речень про них. На відміну від емпіричнофактичної психології, феноменологічна психологія досліджує переживання свідомості не фактично, а ейдетично, беручи окреме переживан6

ня не як самодостатній факт, а як екземпляр сутнісного виду переживань.
Будь-яке споглядання індивідуального може бути переведеним у
сутнісне споглядання. Корелятом сутнісного, або ейдетичного, споглядання є сутності як предметності окремого ґатунку. Наочним прикладом
для Гусерля є сутнісне споглядання індивідуального взагалі як "випадкового". Це сутнісне споглядання з’являється як наслідок розгляду індивідуального "самого по собі" ("an sich selbst betrachtet") [9, S. 12]. Для
Гусерля "необхідність" ("Notwendigkeit") і "випадковість" ("Zufälligkeit")
мають "іманентний" характер: "необхідність" означає неможливість
"обійти" в уяві, неможливість уявити даність певного виду інакше; "випадковість" означає "випадок" для свідомості, те, без чого свідоме життя
"можна уявити". Факт емпіричного досвіду в цьому сенсі не є необхідним. Для емпіричного науковця, звісно, будь-який факт занурений у
строгі теоретичні рамки дослідження: факти піддаються інтерпретації,
підпорядковуються відношенням необхідності. Однак ці відношення необхідності, як ми звертали увагу раніше, здобуті і можуть бути повторно
обґрунтовані лише через такі самі індивідуальні споглядання "випадкового", у Гусерлевому сенсі, а тому мають з необхідністю лише приблизний характер [9, S. 12].
Загально кажучи, перехід від індивідуального споглядання до сутнісного є переносом уваги від протяжного ось-сущого (das Daseiende) до
повного сенсу, закладеного в ньому. Будь-який індивід є (явно чи імпліцитно) представником певного виду, при цьому вид може стати темою у
подвійний спосіб: як емпіричний тип, або як ейдос. Обидва здобуваються у двох різних видах абстракції – емпіричній та ейдетичній (ідеальній), відповідно.
Гусерлева критика натуралізму в контексті відмінності видів споглядань націлена на нездатність натураліста побачити як предмети особливого кшталту чисті сутності, які не потребують емпіричного обґрунтування і не передбачають емпіричної фальсифікації.
3. Емпіричний, ейдетичний і трансцендентальний рівні
Феноменологічне дослідження, отже, розпочинається з розрізнення
індивідуальних і ейдетичних предметностей як корелятів відповідних
видів споглядань. У категорії індивідуальних даностей ми маємо розрізнити трансцендентні (просторово-часові) та іманентні (окремі переживання свідомості) індивідуальності. Розглядаючи їх з точки зору сутності, феноменолог висновує про принципову феноменальність індивідів
трансцендентного сприйняття (неадекватність даності будь-якої природної індивідуальності) і, навпаки, нефеноменальність переживань свідомості (вони є не тим, що дається, являється, а тим, що являє, тому
дуалізм субстанції і феномену до них не застосовний) [пор.: 12, S. 28-29;
9, S. 86-95]. Ми провели ейдетичну редукцію, тепер будь-яка індивідуальна даність розглядається з точки зору її сутності, необхідного в ній.
Гусерлеві розвідки в "Логічних дослідженнях", за його власним визнанням [9, S. 131], можна розглядати як такі, що здійснюються перева7

жно в умовах ейдетичної редукції, тематизації ідей як неіндивідуальних
корелятів актів свідомості. Проте на цьому рівні ще немає чіткого розмежування трансцендентних та іманентних сутностей [9, S. 131]. Щойно
це розрізнення усвідомлене, феноменолог має взяти в дужки світ вже
не у його "фактичному ось-бутті", але "як ейдос" [16, S. 37]. Для цього
слід вимкнути всю "ейдетику трансцендентних індивідуальних предметностей в будь-якому сенсі" [9, S. 131]. У результаті ми отримуємо властиво іманентне буття в його сутності як умову можливості будь-якої трансценденції.
Емпіричне дослідження представляє собою завжди певний синтез
індивідуального й ейдетичного споглядання (щоправда, зазвичай у сенсі
точної ейдетики), але тематизація трансцендентального рівня йому не
властива. Відмінність між емпіричним і трансцендентальним рівнями
наукового дослідження і звичку натураліста не приділяти уваги до другого можна досить наочно продемонструвати на прикладі Поперової
теорії природничого пізнання.
У "Логіці наукового дослідження" Попер пише: "Відтак, емпіричний
базис об’єктивної науки не "абсолютний"; наука будується не на твердому ґрунті … вона є спорудою з опорами, які осідають у трясовину, –
але не до природного, "даного" ґрунту" [17, S. 66-67]. Ця теза Попера
отримує значення на тлі критики "психологістського" обґрунтування наукового знання та розкриття його власної концепції базисних речень.
"Психологізмом" Попер називає підхід до обґрунтування наукового
знання за допомогою психічних переживань. Прикладами такого психологізму в роботі "Логіка наукового дослідження" у Попера виступають
концепції Якоба Фридриха Фриза, логічних позитивістів та феноменології (на яку він посилається непрямо, через критику Юліуса Крафта [15]).
Ці підходи, на його думку, полягають в редукції феноменів досвіду до
"переживань переконання" ("Überzeugungserlebnisse") і емпіричну науку
розглядають як галузь, яка систематизує ці переживання. Такий психологізм, на думку Попера, прагне заснувати "опосередковане знання"
науки на "безпосередньому знанні", здобутому в психологічному переживанні [17, S. 52].
Феноменологічно кажучи, однак, є два різні способи аналізу переживань свідомості: (1) аналіз окремих реальних психічних переживань, у
яких конституюються конкретні предмети досвіду, і (2) аналіз переживань з точки зору їхньої загальної апріорної структури. У другому випадку можливий подальший поділ на: (2а) сутнісний аналіз переживань реальних індивідів та спільнот у світі та (2б) сутнісний аналіз
суб’єктивності та інтерсуб’єктивності взагалі як загальної умови можливості конституювання предметності досвіду. "Психологізму" Гусерля, на
відміну від інших форм психологізму, які критикує Попер, відповідає дослідницька стратегія (2), при цьому підходу (2а) відповідає метод феноменологічної психології, а (2б) – метод трансцендентальної феноменології. Є суттєва відмінність між дослідженням окремих переживань свідомості як фактів та одиничних інтенційних предметів свідомості як їхніх
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корелятів, які, безумовно, завжди мають контекстуальний характер, залежать від способу апперцепції, і сутністю самої апперцепції, яка є
апріорними рамками розгортання досвіду як окремого суб’єкта досвіду,
так і мислимої суб’єктивності взагалі. Попер не проводить цієї відмінності.
Автор "Логіки наукового дослідження" різко заперечує можливість
заснування науки на психологізмі на підставі суттєвої відмінності "між
1
об’єктивною наукою і "нашим знанням" " [17, S. 55]. Говорячи так, він
має на увазі, що наука є завжди інтерсуб’єктивним заходом, колективним дослідженням світу. "Об’єктивність" науки, отже, приймає значення
"інтерсуб’єктивності" [17, S. 59]. Але він не враховує, що умови можливості інтерсуб’єктивного дослідження можуть і мають бути предметом
окремого дослідження, аспектом якого і буде, зокрема, аналіз структур
чуттєвого сприйняття.
Для Попера, проте, зазначений структурний аналіз не має ваги, і тому його теорія наукового базису є теорією базисних речень тільки як
інтенційних корелятів сприйняття, без уваги до "властивих" ("reel", у термінах Гусерля) змістів інтенційного переживання. Базисні речення мають форму "синґулярних є-речень", тобто речень, що мають форму "У
просторово-часовій точці є те або те / відбувається той або той процес".
Базисні речення мають піддаватися спостереженню і перевірці з боку
інших суб’єктів. "Спостереження" в цьому контексті не можна, на думку
Попера, розуміти як психологізм, адже інтерсуб’єктивність перевірки
передбачає "інтерсенсуальність" спостереження [17, S. 58-60].
При цьому наукові теорії і закони природи, з погляду Попера, не є
простою кон’юнкцією синґулярних речень, тобто не є "нумеричнозагальними реченнями" ("numerisch-allgemeine Sätze"), а є, натомість,
"усе-реченнями" ("Allsätze"). Усе-речення, або усе-положення, це положення форми: "Для всіх просторово-часових точок (або всіх просторовочасових реґіонів) є чинним: …" [17, S. 29]. Разом із "універсальними єположеннями" ("universelle Es-gibt-Sätze") "усе-положення" належать до
виду "універсальних положень", тобто положень, які складаються лише
з універсалій (загальних понять). Прикладом усе-речення є "Усі ворони
чорні"; прикладом універсального є-речення буде "Є/Існують чорні ворони". Усе-речення в заперечувальній формі перетворюється на універсальне є-речення (і навпаки), наприклад, "Не всі ворони чорні" перетворюється на "Є нечорні ворони" [17, S. 33]. Ця особливість є важливою
для Попера, оскільки базисні речення як синґулярні є-речення безпосередньо трансформуються в універсальні є-речення, але не в усеречення, логічна форма яких відповідає логічній формі наукових теорій.
Якщо ми здатні представити будь-яке все-речення у вигляді універсального не-є-речення, ми можемо фальсифікувати будь-яку наукову теорію,
адже принципово можливе таке базисне положення, яке буде узагаль1
Під "нашим знанням" Попер має на увазі "переживання переконання" як "однозначності
сприйняття" [17, S. 56].
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нювати існування того (через просте перетворення базисного синґулярного є-речення на універсальне є-речення), що забороняє наукова теорія (тобто універсальне не-є-речення, яке з неї дедуктивно виводиться).
Наприклад, з базисного речення "У просторово-часовій точці А спостерігається ворон-альбінос" дедуктивно виводиться універсальне є-речення
"Є ворони-альбіноси", яке суперечить науковій теорії, усе-реченню "Усі
ворони чорні".
Отже, усе-речення, або наукові теорії, є такими, що принципово піддаються фальсифікації. Це стосується і найзагальніших наукових аксіом, і синґулярних речень, які дістають значення лише в контексті теоретичної системи, яка може бути фальсифікованою [17, S. 38]. Універсальні не-є-речення як трансформовані все-речення також піддаються
фальсифікації. Універсальні є-речення, натомість, не піддаються фальсифікації, а отже, на думку Попера, є самі по собі ненауковими і неемпіричними ("метафізичними"). Проте вони мають допоміжний характер,
адже шляхом їхньої верифікації через базисні речення можна фальсифікувати усе-речення [17, S. 33-34].
Синґулярні є-речення хоч і є базисом наукового дослідження, не загрожують все ж, на думку Попера, доґматизмом науці, адже їхня суть
полягає в тому, що вони можуть бути принципово переглянуті. Це, звісно, призводить до нескінченного реґресу перевірок, однак цей реґрес не
є хибним, адже наука взагалі не повинна мати на меті досягнення абсолютного підтвердження своїх положень, але радше має прагнути до
формулювання положень, які їй не вдається фальсифікувати [17, S. 61].
Не зважаючи на підкресленні Попером дедуктивного, на противагу
індуктивному, характеру науки, його позиція критичного раціоналізму є
типово натуралістичною, в Гусерлевих термінах, через абсолютизацію в
ній емпіричного рівня дослідження. У центрі розгляду такого натуралізму лежить об’єктивний (строго кажучи, інтерсуб’єктивний) світ природи,
фундований в індивідуальному, емпіричному спогляданні, який приймає
форму синґулярних є-речень. При цьому самі граничні умови індивідуальної даності не стають темою, адже за своїм сенсом не можуть бути
корелятом індивідуального споглядання.
4. Інтенційний характер свідомості
Інтенційність є центральною темою Гусерлевої феноменології, із
якою так чи інакше пов’язані усі інші. Пояснюється це насамперед тим,
що усі переживання свідомості для Гусерля (хоч і в дещо різному сенсі)
є переживаннями інтенційними. Іншими словами, інтенційність є атрибутом свідомості взагалі, а значення, закладене в цьому атрибуті, дає додатковий мотив для Гусерлевого антинатуралізму, як ми побачимо далі.
Для розуміння цього мотиву ми потребуємо визначення інтенційності. В Ідеях І Гусерль позначає інтенційність як властивість переживань
бути не просто спрямованістю на щось, але усвідомленням чогось
[див., напр., 9, S. 188-189]. Слід ще раз підкреслити, що ідеться про
властивість не у сенсі "здатності", яка передбачає можливість іншого,
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неінтенційного стану переживань, але властивість як атрибут, тобто
невід’ємну рису переживань.
Є ряд складностей, пов’язаних із визначенням інтенційності як універсальної характеристики переживань. З одного боку, є група переживань, які з чималою мірою впевненості можна назвати інтенційними:
названі Гусерлем "експліцитним коґіто" (переживання, так би мовити, на
авансцені свідомості, як-от уважне сприймання чуттєво даного предмета). З іншого боку, є також ряд переживань, які не піддаються однозначній характеристиці в термінах інтенційності (некоґітальні переживання,
як-от сприйняття тла предмета чуттєвого сприйняття, який знаходиться
у полі уваги, або акт побіжного оцінювання сприйнятого). Сюди ж можна
додати чуттєві моменти, які є, між іншим, основою будь-якого переживання, самі не будучи при цьому у строгому сенсі актами. Гусерль пропонує рішення, яке дозволяє йому зберегти наведене універсальне визначення інтенційності. Усі переживання, каже він, якщо і не є інтенційними у строгому сенсі, принаймні мають завжди інтенційний момент.
Тому для Гусерля інтенційність свідомості є не стільки навіть "спрямованістю свідомості", як сутнісним характером свідомості "осмислювати в
будь-який можливий спосіб", а отже, "ставити перед собою (експліцитно
чи неекспліцитно, явно чи туманно) предмет". І характеристика інтенційності в широкому сенсі для нього тотожна, відповідно, не коґітальній
характеристиці "спрямованості-на", яка є лише її модальністю, але характеристиці "усвідомлення чогось". Отже, усі інтенційні переживання
феноменологічно можна розділити на дві групи: коґітальні і некоґітальні,
здійснені та нездійснені (vollzogene und unvollzogene). Перший вид – це
Декартові переживання як коґіто, мислення чогось, спрямованість на
щось. Другий вид – фонові переживання чогось у широкому сенсі. Однак
обидві групи, не зважаючи на виразні відмінності, є для Гусерля за суттю інтенційними переживаннями [9, S. 71-77, 187-189].
Структура будь-якого інтенційного переживання може бути описана
в кількох вимірах. Найбільш відомим є опис в термінах ноетиконоематичних кореляцій. Ноетичний момент інтенційного переживання
полягає в тому, що будь-яке інтенційне переживання є осмисленням
чуттєвого
матеріалу
шляхом
його
доповнення
ретенційнопротенційними модифікаціями, спогадами, фантазіями, судженнями
тощо. Ноематичний момент відсилає до здобутого в цьому осмисленні
сенсу – якість задуманого в тому чи тому переживанні предмета. Оскільки ця якість ніколи принципово не обмежується наочною чуттєвою
представленістю предмета, вона не може бути вичерпно описаною в
термінах каузальної взаємодії між моїм тілом і предметом. На відміну
від задуманого предмета, ноема не є ані реальною, ані фіктивною трансценденцією (Як реального предмета не може бути реальним, Як фіктивного не може бути ані реальним, ані фіктивним).
Каузальність може описувати лише дискретну послідовність подій.
Ноематичний зміст (сенс) не є дискретною послідовністю подій, натомість, є неперервним принципом розгортання явищ. Оскільки при цьому
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ноетико-ноематичні кореляції мають для свідомості, на думку Гусерля,
універсальний характер, свідомість взагалі не може бути редукованою
до каузального, відповідно, не може бути натуралізованою.
5. "Філософські" і "наукові", теоретичні й етичні мотиви Гусерлевої критики натуралізму
Поділ на "наукові" і "філософські" мотиви Гусерлевого натуралізму
з’являється у вступній статті до збірки "Натуралізуючи феноменологію.
Проблеми сучасної феноменології і коґнітивна наука" [18] і увиразнюється у критиці цієї статті Деном Захаві [19].
Під "філософськими" мотивами автори зазначених робіт мають на
увазі Гусерлеве неприйняття натуралістичного об’єктивізму та феноменологічне вчення про трансцендентальну суб’єктивність [18, p. 37-39;
19, p. 335]. Принциповою відмінністю між Гусерлевою феноменологією
та натуралізмом є те, що свідомість для Гусерля є первинним і самодостатнім предметом наукового дослідження. За його власним відомим
розрізненням, натуралізм, досліджуючи свідомість, досліджує емпіричну
свідомість, яка є об’єктом (психічним або фізичним) у світі, поруч із іншими емпіричними об'єктами. У той час як феноменологічна філософія
займається дослідженням свідомості як трансцендентальної свідомості,
яка, на думку Гусерля, взагалі передує як розрізненню між об’єктивним і
суб’єктивним, між психічним і фізичним, так і світові в цілому – трансцендентальна свідомість конституює світ загалом і будь-яке розрізнення в
ньому. Як зазначає Захаві, інтенційність як спрямованість на світ не дарма займає центральне місце у феноменологічній філософії, адже не
лише дає нам краще зрозуміти специфіку свідомості, але й природу самої об'єктивності, світу загалом – останній визначається способом
спрямованості свідомості [19, p. 336].
Натуралістичний об’єктивізм, натомість, є "природною настановою,
перетвореною на доґму" [18, p. 39]. Його наслідками є:
(а) Принципове упущення онтологічної сфери "чистих переживань
свідомості", які не є частиною матеріальної природи. Натураліст всюди
бачить природу, втілену завжди в індивідуальному бутті. Для Гусерля
"неприродний" реґіон чистих переживань свідомості є фундаментальним реґіоном наукового дослідження і первинним щодо сфери природи,
адже саме у цій сфері тільки і конституюється матеріальна природа як
ідеальний інтенційний корелят свідомості [див., напр., 9, S. 106].
(б) Натуралізація ідей (зокрема, ідеалів і норм), що призводить до
їхньої релятивізації (див. праці Гусерля "Філософія як строга наука",
"Криза європейського людства і філософія"): індивідуальне споглядання
як єдина інстанція обґрунтування знання не тематизує належним чином
ідеальний сенс, імпліцитно закладений в будь-якому індивідуальному.
"Наукові мотиви для Гусерлевого натуралізму" – поняття, яке запропонували редактори зазначеної вище збірки [18, p. 39-43]. Під ними мають на увазі Гусерлеве розрізнення "точних" і "неточних", або "морфологічних", сутностей. Перші є предметами математики, другі є предметами феноменології. На думку Гусерля, математичний опис предметів
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феноменології неможливий через їхній "невизначений", "неточний" характер [13, S. 242-249; 9, S. 148-158]. І якщо мова математики, строго
кажучи, чималою мірою несумірна з предметом натуралістичного дослідження [6, S. 32-36], щодо предмета феноменології ця несумірність є
майже абсолютною.
Поділ на "наукові" та "філософські" мотиви представляють, умовно
кажучи, "вертикальний" зріз Гусерлевої критики натуралізму. Йому відповідає "горизонтальний" зріз, у якому можна розрізнити "теоретичні" й
"етичні" мотиви Гусерлевого антинатуралізму. Кожен із наслідків натуралізації феноменологічного може розглядатися в теоретичному або
етичному контексті. Натуралізація переживань свідомості як властивих
змістів свідомості в етичному вимірі означає втрату мотиваційних
зв’язків як феномену афікування сенсами і, відповідно, феномену вільного вибору й вільної дії. Натуралізація корелятивним переживанням
свідомості ідей означає, як вже було зазначено вище, релятивізацію
цінностей і норм. Такий самий наслідок повинна мати натуралізація свідомості шляхом її математичної "нейтралізації". Домінантна роль цієї
настанови у науці призводить до забуття життєсвіту як істинного предмета гуманітарних наук і як примордіального світу людського буття взагалі. Забуття життєсвіту є, отже, для Гусерля забуттям "дійсного" світу
(світу, який "діє", "впливає на нас"), на противагу абстрактному і "байдужому" світу "в собі". Життєсвіт є світом, сповненим значливих дій і відповідних їм цінностей та мотивацій, які не є просто проявами
об’єктивної каузальної природи (навіть розглянуті як комплексне фізичне явище), вони є значеннями, що розкриваються в горизонті учасника
культурних подій і можуть бути зрозумілі й дослідженні тільки шляхом
відтворення або занурення в цей горизонт.
Висновки.
Гусерлева критика натуралізму розгортається у кількох площинах. У
площині відношення між реальним і ідеальним для Гусерля є очевидною неможливість зведення другого до першого, що він унаочнює на
прикладі логічних принципів і математичних відношень.
У площині відношення між індивідуальним і сутнісним виникає низка
складних проблем, пов’язаних з розрізненням видів індивідуальностей і
відповідних їм видів індивідуальних споглядань, з одного боку, та видів
сутностей разом із відповідними їм сутнісними спогляданнями, з іншого
боку. Неувага до цих феноменологічних розрізнень призводить, на думку Гусерля, до ігнорування з боку натураліста предметностей особливого виду, імманентних переживань свідомості та корелятивних їм сенсів.
Щільний зв’язок останніх із будь-яким індивідуальним спогляданням
ставить емпіричний підхід будь-якого ґатунку в пряму залежність із феноменологією свідомості.
У вимірі відношення між емпіричним і трансцендентальним дихотомія між індивідуальним і сутнісним досягає максимальної виразності. У
цьому контексті будь-який індивід є не просто корелятом свідомості, яка
асоціює й інтерпретує його, але завдячує їй своїм існуванням. Умови
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існування предмета дістають не індивідуальний і не каузальний, а трансцендентальний характер, іншими словами, вони є умовами можливості
існування цього предмета за будь-яких індивідуальних умов і будь-яких
каузальних відношень.
Інтенційність є центральним виміром, в якому розгортається Гусерлева критика натуралізму. Поняття інтенційності дає нам, на думку Гусерля, сутнісне розуміння свідомості не як вичислювального механізму,
але як творчого сенсопокладання. Ноематичний сенс, який необхідно
пов’язаний із будь-яким свідомим актом, не може бути трактованим в
індивідуальних просторово-часових відношеннях природи, адже сенс
предмета не є індивідуальним буттям, він є щонайменше умовою існування індивідуального взагалі.
Деякі з цих ноематичних сенсів і корелятивних їм ноетичних складових (актів) мають точний характер (числа, математичні відношення і
відповідні їм операції). Однак взята не абстрактно, у своїй феноменологічній повноті, морфологія всіх переживань свідомості є неточною. Цей
факт дає Гусерлю додатковий "науковий" арґумент проти натуралізації
свідомості через її математизацію.
Оскільки натуралізм прагне на опис світу в термінах реального, редукованого до емпіричних індивідів, що підпорядковані каузальним відношенням, він несвідомо виштовхує зі сфери свого дослідження феноменологічний аспект свідомості, пов’язаний із сенсом як неіндивідуальним і некаузальним буттям. Головна ж помилка натуралізму для Гусерля полягає в тім, що він, затуляючи очі на свою некомпетентність у феноменологічній сфері, претендує на всеосяжний опис фізичного і ментального шляхом редукції другого до першого.
Така редукція має для Гусерля, поруч із зазначеними теоретичними,
етичні наслідки. Натуралістична об’єктивація духовного як результат
гегемонії натуралізму руйнує обопільний зв'язок людини із її життєсвітом, підмінюючи його абстрактним суб’єкт-об’єктним відношенням. Цінності і норми як сенси та повязані із ними мотиви і дії не можуть розглядатися просто як один із аспектів фізичного, натомість, мають бути взяті
як вони є у своїй інтенційній повноті, що неможливо в рамках натуралістичної настанови.
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А. И. Вахтель
ГУСЕРЛЕВСКИЙ АНТИНАТУРАЛИЗМ И ЕГО МОТИВЫ
Статья посвящена гуссерлевской критике натурализма. Автор статьи резюмирует центральные пункты этой критики из разных этапов творчества философа. Главным заданием автора было раскрытие основных мотивов для гуссерлевского антинатурализма. Это исследование состоит из семи частей.
В первой вступительной части автор статьи перечисляет центральные пункты критики натурализма. Последующие четыре части последовательно раскрывают аспекты феноменологической критики в соответствии с этим перечнем.
Шестая часть статьи обобщает два вида мотивов для гуссерлевского антинатурализма. В заключительной части автор делает выводы.
Ключевые слова: Эдмунд Гусерль, феноменология, антинатурализм, интенциональность, трансцендентализм.

A. I. Vakhtel
HUSSERLIAN ANTINATURALISM AND ITS MOTIVES
The article is dedicated to the Husserlian critique of naturalism. The author of the article
summarizes the key aspects of this critique from the different periods of Husserl’s thought.
The main task of the author was to reveal the main motives for Husser’s antinaturalism. This
investigation consists of seven parts.
In the first introductory part the author of this article lists the key aspects of Husserl’s
naturalism critique. The following four parts consecutively reveal the points of the
phenomenological critique according to this list. The sixth part of the article generalizes the
two kinds of motives for Husserl’s antinaturalism. In the last part the author draws a
conclusion.
Keywords:
Edmund
Husserl,
phenomenology,
antinaturalism,
intentionality,
transcendentalism.
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О. А. Загудаєва, асп.,
КНУ імені Тараса Шевченка, Київ
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМАЛІЗОВАНИХ МОДЕЛЕЙ ЮРИДИЧНОЇ
АРГУМЕНТАЦІЇ: ДІАЛОГІЧНИЙ ПІДХІД
У статті здійснено огляд деяких моделей юридичної аргументації, розроблених
представниками діалогічного підходу до моделювання останньої. Визначено особливості формалізації юридичної аргументації з урахуванням постаті судді. Проведено компаративний аналіз декількох формалізованих юридичних справ та особливостей формалізації реплік пропонента, опонента та третьої сторони в "діалогових іграх" – діалогічних моделях.
Ключові слова: логічне моделювання, юридична аргументація, підхід до аналізу
юридичної аргументації, діалогові ігри.

Одним із важливих складників юридичної практики є аргументація.
Юридична аргументація має особливості, що відрізняють її від інших
видів аргументації. Значуще місце в дослідженні юридичної аргументації посідає моделювання. Побудова моделі аргументації в юридичній
справі дає змогу проаналізувати аргументи сторін, щоб впевнитися у
правильності винесеного рішення та використати найкращі форми аргументів у майбутньому.
Дослідженням юридичної аргументації займаються відомі теоретики
аргументації: Т. Бенч-Капон, Д. Годден, Д. Волтон, Е. Фетеріс, Г. Янсен,
Д. Каналє, Дж. Туцет, Дж. Вудс, Г. Крезбуаер, Дж. Сартор, Г. Праккен та
інші. Ці вчені розробляли як загальну теорію аргументації та аргументативні моделі, так і ті, що стосуються юриспруденції. Вони переносять
мову та будову загальної аргументативної системи на юридичну аргументацію, оскільки остання може являти собою діалог, в якому є дві
сторони, кожна з яких відстоює свою позицію. Така будова аргументації
показує зв’язок між моделями юридичної аргументації та моделями загальних діалогів. Проте юридичний дискурс має особливості, які необхідно враховувати, зокрема, роль третьої сторони суперечки, тобто судді (або присяжних). У цій статті ми хочемо дослідити, яке місце займає
особа судді в формалізованих моделях діалогічного та логічного підходу
до моделювання юридичної аргументації. Отже, мета статті – визначити
особливості формалізованих моделей юридичної аргументації, які розробляються представниками діалогічного підходу до її моделювання.
Наразі існує три підходи до моделювання юридичної аргументації
(логічний, риторичний і діалогічний), які описала Евелін Фетеріс [4, с. 1].
Прихильники логічного підходу вважають, що будь-яка юридична аргументація повинна бути логічно обґрунтованою – це одна з умов, за яких
можна бути впевненими, що рішення, винесене в результаті розгляду
аргументів, є правомірним. Логічний підхід відзначається використанням
формалізованої мови, вимогою переходу від засновків до висновку за
логічними схемами, виконанням правил і законів логіки, залишаючи другорядну роль для неформальних складників аргументативного процесу.
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У цьому вбачають недолік представники діалогічного підходу, які розглядають юридичну аргументацію як діалогічну гру, в якій два учасники
(пропонент і опонент) здійснюють певні кроки, які повинні привести до
перемоги одного з них. Прибічники цього підходу наголошують, що вона
повторює юридичний контекст, в якому є позивач і відповідач, а також
третя сторона – суддя. Третя сторона наявна і в більшості діалогічних
моделей, як загальної аргументації, так і юридичної, але вона відіграє
скоріше пасивну роль спостерігача. Натомість суддя грає зовсім не пасивну роль, він не просто вислуховує аргументи сторін, але й ухвалює
рішення, тобто вирішує результат суперечки. Це необхідно врахувати
при формалізації юридичного процесу в моделі діалогової гри. Діалогічна гра – це дискурсивна взаємодія, що регулюється визначеними правилами.
У системах діалогових ігор діалог завершується за певних умов, чітко прописаних у правилах (зазвичай це відбувається, коли один із супротивників не може відбити атаку іншого або надати аргументи на підтримку своєї позиції). За цим аналогом будувалися й системи для аналізу юридичного дискурсу. Наприклад, система DiaLow А. Лоддера, за
допомогою якої він аналізує приклад суперечки між двома суддями щодо конституційності одного з законів про термін мандату члену конституційного суду. По суті діалог між ними – звичайна діалогова гра, але із
застосуванням посилання на закони в якості аргументів. Врешті, одна зі
сторін вільно прийняла позицію іншої. У судових дебатах таке в абсолютній більшості випадків неможливе, здебільшого тому, що сторони
перед звертанням до суду вже розмовляли між собою і не дійшли згоди.
Тому їхня мета – не дійти згоди, а переконати третю сторону, тобто,
суддю, у своїй правоті.
Проте А. Лоддер спеціально не моделює роль арбітра, оскільки "це
означатиме, що дійсно існує незалежний критерій врегулювання конфліктів, тобто критерій, який суддя використовує для винесення рішення"
[6, с. 35] Окрім того, внесення третього елемента впливає на всію діалогічну структуру.
Розглянемо приклад формалізації конкретного судового випадку в
системах Т. Бенч-Капона та Д. Сартора, Д. Бермана та К. Хафнера,
Г. Праккена [1], [2], [8]. Вони розглядають три судових справи, які стосуються полювання на диких тварин. У всіх трьох випадках позивач (Р –
plaintiff) переслідував диких тварин, а відповідач (D – defendant) перервав погоню, не дозволивши Р схопити тварин. Питання суперечки полягає в тому, чи має право Р на законну компенсацію втрати від D. У першому випадку Pierson v Post Р полював на лисицю на відкритій місцевості за допомогою коня та собаки,під час чого D вбив цю лисицю й забрав
із собою. За рішенням суду, в цьому випадку Р не отримав компенсації,
оскільки не володів лисицею. У другому випадку Keeble v Hickeringill P
був власником ставка й заробляв тим, що заманював диких качок приманками, стріляв у них і продавав. Через власні мотиви (злобу та заздрість) D використав зброю, щоб відлякнути качок від ставку. У цьому
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випадку Р виграв справу. У третьому випадку Young v Hitchens обидві
сторони були комерційними рибалками. Поки Р закривав рибальські
сітки, D на цьому ж місці розклав свої сітки і піймав рибу. У цьому випадку виграв D. Принципи, на яких ґрунтується рішення по кожній справі,
наступні:
Перша справа: якщо тварина не була впольована, то переміг відповідач.
Друга справа: якщо позивач втратив засіб існування, то він перемагає.
Третя справа: якщо позивач і відповідач змагаються і позивач не
впіймав рибу, то перемагає відповідач.
Жоден з цих прецедентів не може бути використаний для пояснення
іншого. Тому дослідники змоделювали діалог, намагаючись знайти спільні цінності в розглянутих діалогах.
Позивач: я переслідував тварину, яка є засобом для мого існування,
тому я правий (за другою справою).
Відповідач: ви ще не піймали тварину, тому правий я (за першою
справою).
Позивач: друга справа сприяє економічній активності, тому має пріоритет над першою, це означає, що я правий.
Відповідач: рішення першої справи захищає законну визначеність,
тому рішення другої справи не має переваги над рушенням першої, а
значить, ви не праві.
Позивач: але сприяння економічній діяльності більш важливе, ніж
захист юридичної визначеності, оскільки саме економічний розвиток є
основою процвітання. Тому я правий, що рішення першої справи має
перевагу над рішенням другої справи, тобто, я перемагаю.
Ця суперечка містить пріоритетні дебати: сторони сперечаються про
те, яке обґрунтування справи має пріоритет (посилаючись на цінності).
У структурі наведеного діалогу ми бачимо, що рішення про те, чия позиція є більш доведеною, приймають самі учасники, не прибігаючи до допомоги третьої особи. Цей діалог не відрізняється від діалогупереконання, оскільки активну участь протягом всього діалогу беруть
лише дві сторони: пропонент та опонент, кожен з яких намагається довести істинність свого твердження. Проте справедливо зауважити, що
юридична аргументація часто відбувається в межах судової справи, в
якій активними учасниками є не лише позивач та відповідач (і інколи
сторони, які представляють їхні інтереси), але й суддя (або суд присяжних), від якого й залежить результат діалогу. Окрім того, свою роль у
діалозі грають і свідки. Саме тому Г. Праккен розробив систему, в якій
відводиться місце всім переліченим учасникам [7]. Сам судовий процес
поділяється на два етапи: надання аргументів і винесення рішення. Другий етап цілком залежить від судді, але й на першому етапі він грає важливу роль, а саме, виступає модератором аргументативного процесу,
має повноваження перервати виступ сторін, попросити надати додаткові аргументи тощо (звичайно, в межах процесуальних норм).
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Генрі Праккен запропонував формалізувати один реальний випадок
в юридичній практиці, щоб подивитись, чи може бути застосована формалізована модель до юридичної аргументації та дослідити процес формалізації в цілому. Для розгляду Г. Праккен обрав справу про туристичну палатку, яка мала місце в Нідерландах та використовується у великій кількості навчальної юридичної літератури. Попри приземлений характер справи, цей випадок є цікавим з аргументативної точки зору,
оскільки містить перенесення тягаря доведення, а також визначає пріоритет законів та свідчень свідків. Суть справи в тому, що позивач на ім’я
Ніборг дружив зі своїм сусідом на ім’я ван дер Вельд, який мав туристичну палатку. У певний час ван дер Вельд оголосив, що продає цю палатку приблизно за 380 євро. Ніборг зацікавився пропозицією, але не мав
коштів, щоб купити її. Ван дер Вельд дав Ніборгу палатку, за що останній разом з дружиною віддячили ван дер Вельду, а саме, міссіс Ніборг
допомогала міссіс ван дер Вельд з домашніми справами. У певний момент Ніборги сказали, що вже достатньо допомогли ван дер Вельдам,
тому можуть вважати палатку своєю власністю. У відповідь на це ван
дер Вельд розізлився і почав вимагати віддати назад палатку, стверджуючи, що дав Ніборгам палатку в користування доти, доки вона не
знадобиться йому самому, але не продавав її. Ніборг відмовився повертати палатку, тому ван дер Вельд разом з помічниками забрали палатку
самостійно, вигнавши при цьому сина Ніборгів, який перебував у палатці. Через декілька місяців ван дер Вельд продав палатку ван дер Вегу та
його дружині. У якості оплати міссіс ван дер Вег допомагала по господарству міссіс ван дер Вельд. Отже, відповідач (ван дер Вег) свтерджує,
що палатка не належить позивачу та що Ніборгу допомагали родині ван
дер Вельдів не через палатку. Ця справа розглядалася в межах законодавства Нідерландів, а саме, Burgerlijk Wetboek – Цивільного кодексу
Нідерландів. Згідно з ним володіння майном робить особу її власником.
Винятком є ситуація, коли особа була власником менше 3-х років назад
і втратила майно не з власної волі (тобто, у випадку крадіжки), вона залишається власником цього майна. Стосовно володіння майном існує
тягар доведення презумпції власності: той, хто стверджує, що він є володарем певного майна, втратив його не добровільно і менше трьох
років назад, повинен довести, що крадіжка сталася менше 3-х років назад. Лише в цьому випадку його знову визнають власником. У наведеному прикладі головне запитання: хто був власником палатки, коли її
забрав ван дер Вельд? Адже якщо власником вже був Ніборг, то він
повинен довести, що відбулася крадіжка його майна, а якщо власником
був ван дер Вельд, то він не зробив нічого протизаконного.
Для захисту своєї точки зору Ніборг має два додаткові аргументи: 1)
у законі написано, що володіння означає не лише фізичне утримання і
2) володіння є дійсно законним.
Процедура розгляду юридичної справи поділена на стадію захисту
та стадію винесення рішення. Стадія захисту має письмову та усну частину. Письмова частина складається зі ствердження своєї претензії по20

зивачем та надання доказів, відповідач повинен ствердити свою позицію, надати критику позиції позивача та навести власні аргументи.
Для формалізації Г. Праккен використовує систему Adjudication
dialogue. [7, с. 343-353] Система містить протокол, який визначає дозволені кроки на кожній точці діалогу та повороти.
Розглянутий випадок може бути формалізований таким чином:
r1(x;y;t): PossessesInGoodFaith "добросовісне володіння" (x;y;t) ^
Owner "власник"(x;y;t) r2(x;y;z;t;t0): PossessesInGoodFaith "добросовісне
володіння"
(x;y;t) ^ Owner "власник"(z;y;t0) ^ (t -t0) < 3years ^
InvoluntaryLoss "недобровільна втрата" (z;y;t0) ) : Owner "власник"(x;y;t)
Аргументи можна формалізувати у вигляді гілок дерева. Конфлікт
між аргументами вирішується відповідно до пріоритету правил, зокрема,
правила Lex specialis (згідно з цим принципом, у випадку конфлікту двох
норм перевага надається спеціальним нормам). Тоді:
p1(x;y): Exception "виняток" (x;y) => x> y.
Для нашого випадку це означає:
f1: → Exception "виняток" (r2; r1), тобто, r2 має пріоритет над r1.
Є три способи, як аргумент А2 може перемогти А1:
1) Заперечення припущення. Воно виконується, якщо А1 містить неL, а А2 має висновок L (не-Lчитається як "не може виводитися, що..").
Наприклад, в юридичній презумпції 590 Цивільного Кодексу (Нідерланди
– авт.) стверджується, що об’єкт має презумпцію володіння, поки
утримання не почнеться для когось іншого, і виняток (якщо об’єкт позичив щось). Формалізується це так:
r3(x;y; t): Holds "утримання" (x;y; t) ^ ¬StartedHoldingForSomeoneElse
"початок утримання для іншого"(x;y) => Possesses "володіння"(x;y; t)
r4(x;y): ObtainedOnLoan "отриманий у борг"(x;y) => StartedHoldingForSomeoneElse "початок утримання для іншого" (x;y)
Тоді аргумент r4 заперечує аргумент r3.
2,3) інші два способи можливі лише якщо А1 не заперечує А2. Один
спосіб – виключити аргумент, що трапляється, коли А2 виводиться з
правила r в А1, що r не застосований (формалізується як ¬Appl(r)). Інший шлях – спростування аргумента, що трапляється, коли А1 та А2
містять правила, що конфліктують між собою і правила А2 не гірше за
правило А1. Усі ці атаки можуть бути націлені як на кінцеве правило чи
аргумент, так і на проміжні.
Аргументи розподілені на три класи: "виграшні" або виправдані
(justified) аргументи, "програшні" або відхилені аргументи та "зв’язок",
тобто прийнятні аргументи (defensible).
Г. Праккен ввів поняття тягаря доведення, коли протягом гри (або
протягом діалогу) учасники весь час мінялися ролями і виступали то в
ролі пропонента, то в ролі опонента, навіть якщо ці ролі відрізнялися від
першопочаткових.
Мова спілкування – це набір мовних актів, впорядкованих стосовно
двійкової відповіді, де кожна відповідь – атака або передача цілі. Діалог
– це послідовність кроків, де рух діалогу – це мовний акт, який вказує на
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попередній рух у діалозі. Окрім звичайних можливостей, які мають учасники, а саме, ствердження, заперечення пропозицій, перенесення тягаря доведення тощо, є мовні акти, які може використати лише суддя:
припинення діалогу, визнання правового процесу незаконним і для визначення тягаря доказів стосовно заяв, які оскаржуються супротивником. Коли суддя визнає проведення процесу незаконним, це відбувається через невідповідність застосування судової процедури, а не порушення правил діалогової гри. Тож формалізація – лише метод, але не
правила для керування.
Протокол поділяє кожен діалог на фазу справи, коли сторони беруть
участь у справі, а суддя регулює ведення суперечки, і фазу прийняття
рішення, на якій суддя є єдиним гравцем.
Формалізація юридичного диспуту має певні особливості: доведеться перефразовувати речення, важливим є питання невисловлених засновків. Нідерландський цивільно-процесуальний кодекс дозволяє залишати прихованими загальновідомі знання, але правила діалогічної
процедури вимагають лише логічно повних аргументів. Застосована
система допускає аргументи на основі показів свідків.
До тверджень свідків слушно поставити такі питання: чи міг свідок
знати про В, чи він говорить правду, чи його відчуття могли дозволити
йому знати В, чи коректно працює пам’ять свідка.
Також важливим є правильно обрати пріоритети. Як зазначалося
вище, одні науковці вважають, що виняток з правил має пріоритет над
загальним правилом. Інші (Я.Хаґе, Р.Ковальскі і Ф.Тоні) [5] стверджують,
що пріоритет слід надавати правилу, яке більш застосоване. Тоді: p01:
Exception "виняток"(r; r0) ^ Conflict "конфлікт" (r; r0)^Appl "застосування"
(r)):¬Appl (r0)
Частина формалізованого диспуту виглядає наступним чином:
На початку суперечки позивач є пропонентом, а відповідач – опонентом. У формалізованому діалозі Р – це позивач, D – відповідач, І – суддя.
P1: аргумент A1 (1) Я володів палаткою при t1, тому (2) тепер у мене
є палатка в t3. Окрім того, (3) відповідач утримує палатку, (4) я не з власної волі втратив володіння палаткою при t1, тому згідно з розділом
2014,2 BW (5) відповідач повинен повернути мені палатку.
Відповідач починає суперечку з аргументації по основній претензії з
метою, щоб відповідач капітулював.
D3: чому (1) позивач був власником у t1?
D4: чому (4) він не з власної волі втратив володіння палаткою в t1?
D3 і D4 виражають захист, оскільки відповідач заперечує, що позивач не з власної волі втратив палатку в той час, коли був її власником.
Таким чином, відповідач стверджує свою позицію.
D5: аргумент A2: (6) Я купив палатку при t2 от V по цене 380 євро, (7)
V дав мені палатку в t2. Окрім того, (8) моя дружина займалась хатніми
справами для ван дер Вельдів, яка оцінюється в 380 євро, тому (9) я
заплатив вартість продажу палатки. Тому я отримав палатку добросові22

сно в t2, тому згідно з розділом 2014 BW (10) я став власником палатки
в t2, тому (11) тепер я володію палаткою в t3. Окрім того, (12) позивач
не має права на палатку, тому (13) мені не потрібно її повертати.
Перший контрафакт відповідача – купуючи палатку у ван дер Вельда, він придбав палатку у власність добросовісно і став власником палатки.
P6: Чому я не є власником палатки в t1?
Позивач намагається перекласти тягар доведення на відповідача.
P7: Чому я не з власної волі втратив володіння палаткою в t1?
І8: тягар Р.
Суддя призначає позивачу тягар доведення власності на палатку в
t1, застосовуючи загальне правило, згідно з яким сторона, яка подає
позов, повинна доводити правові факти цього позову.
I9: тягар (4; p).
Також суддя призначає тягар доведення позивачу щодо того, що
останній не з власної волі втратив володіння палаткою в t1.
P10: аргумент A3 (14) мій син зайняв палатку в t1, (15) я і моя родина
використовували палатку від часу t1, тому (16) я володів палаткою в t1.
Отже, згідно з розділом 590 BW, (17) я був власником палатки в t1, тому,
за 589 BW, (18) я добросовісно володів палаткою в t1, тому, по 2014,1
BW, (1) палатка в t1 належала мені.
Позивач стверджує власність в t1, підтверджуючи посиланнями на
правові норми.
P11: аргумент A4: (19) 2014,2 BW є винятком з 2014,1 BW, тому, Lex
Specialis, 2014,2 BW має перевагу над 2014,1 BW.
Позивач стверджує, що оскільки контраргумент відповідача А2 заснований на загальному правилі, а аргумент позивача А1 заснований на
винятку, перевагу має його аргумент.
P12: аргумент A5: (14) Мій син перебував у палатці в t1, (15) я і моя
родина використовували палатку в t1, (21) в ході насильницьких подій в
t1, (4) я не за власною волею втратив володіння палаткою в t1.
Позивач каже, що він не за власної волі втратив палатку через насильницькі дії.
D13: визнає, що (14) син позивача був у палатці в t1.
D14: визнає, що (14) син позивача був у палатці в t1.
Повторення цієї репліки викликано потребами формальної структури.
D15: чому (21) насильницькі події в t1?
Відповідач сперечається про те, що насильницькі події відбулися.
D16: аргумент A6: (22) Ніборг позичив палатку у ван дер Вельда, так,
(23) Ніборг почав утримувати палатку для когось іншого, тому (24) звертання до 590 BW хибне.
Ніборг стверджує, що є виняток з положення 590 BW.
D17: аргумент A7: (25) t1 пройшло, (26) 2014, 1 BW не поширюється
на події, які минули, тому (27) 2014,1 BW не може бути застосоване.
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Відповідач заперечує проти ретроспективного використання позивачем 2014, 1 BW.
P18: аргумент A8: (28) засновки, тому (29) 2014, 1 BW також застосовується до минулих подій.
Суддя прийняв аргумент позивача.
P19: чому насильницькі події не відбулися в t1?
P20: чому (22) я отримав палатку в запозичення від ван дер Вельда?
I21: тягар(21; Р).
Суддя призначає тягар доведення (21) позивачу.
D22: Чому ви не позичали палатку від ван дер Вельда?
I23: тягар (22; D).
Суддя надає тягар доведення винятку (22) відповідачу. Останній
крок призвів до зміни діалектичних ролей у грі: відповідач став пропонентом, а позивач – опонентом у суперечці про те, чи отримав Ніборг палатку в оренду. Але стосовно насильницьких дій ролі залишились такими, як були.
У запропонованому Г. Праккеном формалізованому діалозі структура не відображає фактичний порядок розвитку суперечки, а скоріш відображає структурно-діалогічні відношення між процесуальними діями (в
одному випадку навіть відповідь на твердження дана ще до самого твердження, оскільки сторони були ознайомлені з позицією один одного ще
до початку діалогу).
У моделі Г. Праккена є накопичувальні аргументи. Тобто, аргументи
не просто поєднані між собою, а один випливає з іншого, кожне свідчення стає приводом для аргументу. Те, що позивач позбавився палатки
насильно, підтверджують 3 свідки. А відповідачу потрібно довести, що
1) палатка була надана в користування 2) безкоштовно і 3) тимчасово.
Для цього використовують показання двох свідків, які отримали цю інформацію від Ніборга. Усі три засновки доведені показами свідків. На це
Ніборг стверджує, що праця його дружини – це оплата палатки. Далі він
ставить під сумнів щирість свідчень. Наприклад, один зі свідків, який
допомагав Ніборгу ставити палатку, стверджував, що Ніборг отримав
палатку в оренду, але насправді він не міг цього знати, адже сам Ніборг
про це нічого не казав.
Після реконструкції аргументів стає зрозумілим, що справжня причина невдоволення ван дер Вельда в неякісному виконанні роботи Ніборгами. Коли суддя ухвалював рішення, він підсумовував усі аргументи і
вважав доведеним, що Ніборг отримав палатку в борг.
Усі типи аргументів можуть бути формалізовані. Г.Праккен і
Д.Сартор [8] для моделювання використовують модифіковані правила і
аргументи про правила пріоритетності і застосовності правил.
Система Г. Праккена є допоміжним інструментом раціональної реконструкції, яким може користуватися суддя, приймаючи рішення. Суддя
може ідентифікувати аргументи в промовах сторін, визначити, наскільки
вони відповідають чинному законодавству та як вони діалогічно та логічно співвідносяться один з одним. Крім того, формалізація юридичної
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аргументації показує раціональність прийняття рішення суддею. Сам
Г. Праккен вважає, що такі діалогові системи краще підходять для аналізу діалогу, ніж для врегулювання суперечок.
Натомість у логічному підході до моделювання юридичної аргументації це питання не постає, оскільки не береться до уваги розподілення
ролей учасників діалогу. Логічному підходу закидають байдужість до
людських факторів, завелику формальність, але саме цей факт нівелює
необхідність розподіляти учасників суперечки на пропонента, опонента
та третю сторону, тобто, суддю. Наприклад, у Д. Вудса в його логікоабдуктивній системі [9] є згадка про роль судді як сторони, яка виносить
рішення по справі, але суддя повинен керуватися лише відповідністю
формалізованої аргументації дедуктивним формам умовиводу.
Дж. Вудс вважає, що в юридичній аргументації є дві сторони (обвинувач
і відповідач, пропонент і опонент), кожна з яких висуває свою точку зору
і намагається її довести, а також є третя сторона (присяжні чи суддя),
яка, оцінивши переваги кожної з точок зору, має ухвалити рішення. Ухвалення рішення – це абдуктивна дія. Одним із головних обов’язків
присяжного чи судді є оцінка переваг твердження кожної зі сторін справи.
Отже, після розгляду моделей різних підходів та різних систем в межах одного підходу можемо сказати, що формалізація юридичного діалогу може ґрунтуватися на таких самих правилах і методах, які застосовують для формалізації загального діалогу. Діалогові системи повинні
не просто бути інструментом аналізу, але й пропонувати способи покращити формулювання аргументів. Кожна формальна реконструкція є
неточною, суперечливою і залежить від суб’єктивної інтерпретації, а
також діалогової системи, в якій вона розглядається. Моделювання дозволяє виявити "слабкі моменти" в аргументації. Водночас не можна
забувати, що юридична справа має не лише конфліктуючі позиції позивача і відповідача, але й суддю, від якого залежить результат суперечки. Інтеграція ролі судді в моделях юридичної аргументації через оновлення структури діалогічної моделі є важливою теоретичною задачею.
Таким чином, особливостями формалізації при побудові моделей
юридичної аргументації на відміну від будь-якої іншої аргументації є: поперше, необхідність врахування того, що правові міркування ведуться в
умовах неповноти інформації, іноді нечіткості формулювань, зіткнення
інтересів, а отже, найбільш адекватним засобом моделювання юридичних спорів є модифіковані міркування. По-друге, у побудові діалогічних
моделей юридичної аргументації врахування можливості існування третьої сторони – учасника аргументації, а в моделях судової аргументації
– обов’язковість урахування третьої сторони – судді або присяжних. Потретє, лише суддя має певні повноваження, які у формалізованій моделі
позначаються як поворот у діалозі або його завершення.
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О. А. Загудаева
ОСОБЕННОСТИ ФОРМАЛИЗОВАННЫХ МОДЕЛЕЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ
АРГУМЕНТАЦИИ: ДИАЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
В статье рассмотрены некоторые модели юридической аргументации, разработанные представителями диалогического подхода к моделированию последней.
Определены особенности формализации юридической аргументации с учетом
третьей стороны (кроме пропонента и оппонента) – судьи или суда присяжных.
Проведен компаративный анализ некоторых формализованных юридических дел и
особенностей формализации реплик пропонента, оппонента и третьей стороны в
"диалоговых играх" – диалогических моделях.
Ключевые слова: логическое моделирование, юридическая аргументация, подход к анализу юридической аргументации, диалоговые игры.
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O. А. Zahudaieva
FEATURES OF FORMAL LEGAL ARGUMENTATION MODELS:
DIALOGICAL APPROACH
The article contains a review of some models of legal argumentation developed by
representatives of the dialogue approach to modeling in legal argumentation. This article
defines the peculiarities of formalization of legal reasoning with regard to the figure of a judge.
Also a comparative analysis of several formal legal cases and features of formal claims of
proponent, opponent and third part of "dialogue games" – dialogical models has been carried
out.
Keywords: logical modeling, legal argumentation, approach to the analysis of
argumentation in law, dialogue games.

УДК 101

К. Б. Зборовська, асп.,
КНУ імені Тараса Шевченка, Київ
НОВИЙ АНТРОПОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ XIV – XV СТОЛІТЬ:
МИКОЛА КУЗАНСЬКИЙ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЙОГО ЕПОХИ
Стаття є історико-філософським оглядом мозаїки подій тієї епохи, яка стала
підґрунтям антропологічних розвідок Миколи Кузанського. Вона присвячена розгляду тих тенденцій на зламі XIV-XV століть, які охоплювали питання природи людини, її здібностей, потенцій та остаточного призначення. Обшир ключових моментів, які розставили акценти щодо цих питань, досить синкретичний та різноплановий: від догматичних суперечок на XV Всесвітньому соборі Римськокатолицької церкви до загальних культурно-літературних настроїв серед провідних митців цієї епохи. Такий аналіз дає змогу глибше зрозуміти онтологічний базис
традиції співвідношення у філософії Миколи Кузанського intellectus та творчих
інтенцій у людині, адже акумулювавши всі питання без відповідей своєї доби, німецький мислитель прийшов до нового розуміння людини, до інакшої, ніж схоластична за самим своїм спрямуванням, антропології, яка постулює людину творцем, що
мусить пізнати саму себе.
Ключові слова: антропологія, природа людини, sensus, ratio, intellectus.

Німецький мислитель періоду пізнього Середньовіччя Микола Кузанський завжди був у полі уваги дослідників, адже його ідеї ідуть не лише
в авангарді його епохи, вони акумулюють у собі неймовірний пласт філософських дискусій та суперечок попередніх століть, а також є цінним
матеріалом для розбудови сучасних філософських концепцій. В останні
два десятиліття розвідки щодо філософського спадку Миколи Кузанського загалом, а також щодо його антропологічного концепту зокрема,
набули нових обертів. Так, є значна частина дослідників, яких переважно цікавлять витоки вчення Кузанця в ідеях Майстера Екхарта, Еурігени,
Августина etc: J. Hopkins, B. McGinn, F. Pukelsheim, K. Reinhardt, H. G.
Senger, Н. Schwaetzer, J. Stallmach, G. Steer та Ю.Ю. Печурик, М.Л. Хорьков, Л.В. Ципіна. Порівняно з цією когортою, значно менше дослідників, які звертають увагу на зріз сучасної Миколі Кузанському епохи з її
тенденціями, течіями та дискусіями: K. Flasch, D. Moran, M. Thurner, S.
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Swiez’awski, M. Watanabe, K. Yamaki etc. Власне останньому питанню і
присвячено цю роботу. Однак це досить поверховий зріз тих тенденцій
на зламі XIV-XV століть, які охоплювали питання природи людини, її
здібностей, потенцій та остаточного призначення. Обшир ключових моментів, які розставили акценти щодо цих питань, досить синкретичний
та різноплановий – від догматичних суперечок на XV Всесвітньому соборі Римсько-католицької церкви до загальних культурно-літературних
настроїв серед провідних митців цієї епохи. Отже, ця робота є історикофілософським оглядом та упорядкуванням мозаїки подій тієї епохи, яка
стала підґрунтям антропологічних розвідок Миколи Кузанського.
В період пізнього Середньовіччя, із поверненням до переосмислення
античної спадщини, особливої ваги набув відомий вислів "сognosce te
ipsum" - мабуть, найбільш ємкий за змістом крилатий вираз доби Античності, який у Древній Греції був висічений над входом у храм Аполлона
в Дельфах. Однак мислителі того часу не могли не згадати й іншої формули, пов’язаної з пізнанням, а саме – слова Сократа: "Scio me nihil
scire". Один із цих мислителів фактично дослівно повторює: "Nobis
difficultatem accidere ut nocticoraci solem videre attemptanti, profecto, cum
appetitus in nobis frustra non sit, desideramus scire nos ignorare" ("Природу
найбільш очевидних речей нам побачити так само важко, як сові — сонячне світло, отже, якщо лише наші прагнення недаремні, то все, що ми
бажаємо пізнати, є наше незнання") [8, DDI 1,1,4]. Цей мислитель, філософ і теолог, Микола Кузанський, вловив дуже важливий аспект мислення свого часу – необхідність критичного ставлення до наявних знань
та можливостей оперувати ними. Його друг і соратник Лоренцо Вала
дорікав юристам у тому, що вони використовують архаїчні латинські
слова, значень яких вони не знають; Еразм Ротердамський кількома
десятиліттями пізніше піддасть сумніву розуміння його сучасниками
соціальної стратифікації та самоідентифікації перших християн; це покоління, покоління Піко делла Мірандолла і Марсіліо Фічіно, поставило
під сумнів зміст схоластичних богословських дискусій (варто зауважити,
що натомість у їх довершеній логічній формі вони аж ніяк не сумнівалися) саме через те, що їх попередники і сучасники-схоласти вже не розуміли сенсу грецької термінології соборів: у Нікеї (325 р.), Константинополі (381), Ефесі (431) та Халкидоні (451). Більше того, зустрівшись зі
своїми колегами по той бік церковної "стіни" – з представниками Східного богослів’я, - мислителі "кінця Середньовіччя – початку Відродження"
усвідомили своє незнання античних текстів і, що найбільш важливо,
власну закинутість між епохами: їх не влаштовували не лише застарілі
форми церкви і знання, - їх не влаштовував застарілий світ, але вони не
мали базису для побудови нового, тому вимушені були повернутися до
витоків – до античності, мову якої вони вже пізнавали через призму власної християнської природи. Їм не потрібно було, як отцям-апологетам,
сперечатися з неоплатоніками чи протиставляти власні догмати постулатам стоїцизму чи платонізму, - для них ці філософи не були язичниками, бо Платон і Прокл говорили тією самою мовою, що й Ісус, а вчен28

ня Аристотеля було так само застосоване до розбудови нового методу
природничих наук, як і вчення їх найбільш провідних сучасниківвинахідників. Усі ці відкриття власної неосвіченості, навіть на фоні тотального захоплення латинською та грецькою культурою, не носили аж
ніяк характеру зневажливої піднесеності власного "я" над світом природи, і, тим більше, не створювалися виключно у формі гармонійних роздумів про піднесене і прекрасне, як може скластися враження під час
прочитання робіт Якоба Буркхардта. Час пізнього Середньовіччя – це
час сатиричних текстів Леона Альберті (Leone Battista Alberti) та картин
Ієроніма Босха (Jeroen Anthoniszoon van Aken), які подекуди ставлять
дуже незручні питання про безсилля доброчесності, безглуздя людських
зусиль, сили ілюзії та обману, заплутаність гри у життя, - все це мотиви
раннього флорентійського Відродження. Але, за відомою відвічною формулою, подібна самоіронія поєднує, бо дає відчуття спільності – спільності проблем, незнання, пошуку. Так, для Миколи Кузанського відправним пунктом для написання "De Docta Ignoratia" стала підготовка Флорентійського Собору під час його поїздки до Візантії, що врешті-решт
привело його до знайомства не лише з отцями Східної церкви, але й із
Діонісієм Ареопагітом, захопленість яким з’явилася через наявність у
афінського мислителя майже дослівних цитат Платона [9, Apol. 10]. Саме тому на падіння Константинополя Кузанець відреагував у 1453 р.
трактатом "De pace et concordia fidei", де писав: "Існує лише одна релігія
у розмаїтті обрядів" [11, De pace n. 6, p. 7, 10-11]. Це не наївне бажання
об’єднання Східної і Західної церков, і тим більше – не бажання створення єдиної для всіх релігії, - це висновок із більш глибоких розмислів
про людську природу, яка є спільною для всіх, оскільки всі ми створені
за образом і подобою Божою, усі маємо однакові механізми розумового
осягнення світу і самих себе, і всі ми прагнемо до Бога, хоч і не можемо
до кінця осягнути істину, оскільки маємо скінченний розум. Як влучно
відзначає німецький дослідник Курт Флаш: "Er dachte das Christentum als
eine hervorragende Form der natürlichen Religion, die in der Beziehung der
Vernunft selbst zu ihrem göttlichen Ursprung ihre Wurzel habe" [5, S. 109110]. Ми можемо констатувати, що у Миколи Кузанського є присутньою
досить оригінальна і недостатньо досліджена антропологічна концепція,
витоки якої – у новому мисленні, характерному для його часу. Певні
риси цього нового ставлення до людини, нові акценти, властиві як Миколі Кузанському, так і його епосі, ми спробуємо показати на наступних
сторінках цієї невеличкої розвідки.
Відправною точкою "нових" (точніше, переосмислених) розвідок у
сфері антропології можна вважати початок чотирнадцятого століття –
XV Всесвітній собор Римсько-католицької церкви, який зачепив фактично всі ключові політичні й духовні питання того часу. Варто відмітити, що
цей собор було скликано за вимоги французького короля Філіпа IV Красивого, оскільки на той момент натягнуті стосунки між Францією та Папським престолом мали всі шанси перерости у відкритий конфлікт. Зваживши всі pro et contra, папа римський Климент V буллою "Regnans in
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coelis" від 12 серпня 1308 року оголосив про скликання Собору, предметом розгляду якого стали такі наріжні питання, як: розгляд звинувачень
проти ордену тамплієрів; питання про захист християнських святинь у
Святій землі; обговорення поглядів бегінок і бегардів щодо visio beatifica
(блаженного споглядання) та перспектив церковної реформи. Такі гучні
проблеми зайняли не лише всю освічену публіку аж до V Латеранського
собору 1513 року, - вони не дають спокою і сучасним медієвістам і дослідникам у їх розвідках того періоду. Однак за вельми цікавими розвідками щодо тамплієрів та бегінок з їх поля зору зазвичай випускається
те, що на соборі розглядалися й питання догматики, одне з яких безпосередньо стосувалося визначення в межах церковного вчення природи
людини: мова йде про декрет "Fidei catholicaе", в якому було засуджено
вчення (яке, на думку більшості авторитетних дослідників, належить
францисканцю Петру Яну Оліві) про те, що розумна душа не є формою
тіла. У своїй книзі "Metaphysical Themes 1274 -1671" Роберт Паснау висуває тезу, з якою ми, на жаль чи на щастя, не можемо погодитись: на
його думку, на прикладі В’єнського собору можна побачити згубний
вплив доктринальних декларацій на життєздатність філософських дискусій у пізньому Середньовіччі [див. докладніше: 12, p. 434 - 435.]. Натомість такий дослідник, як Уільям Дюба у своїй статті, присвяченій
проблематиці проблемі душі, у францисканській теології після В’єни
досить ґрунтовно обстоює те, що на філософію трьох сторіч – з ХІV по
ХVІІ - мали вплив три ключові моменти: вчення Іоанна Дунса Скота, догматичні постанови В’єнського собору та філософські ідеї красномовного доктора (doctor facundus) П’єра Оріоля (Petrus Aureoli) [3, p. 171-272].
Власне, нас цікавить саме той момент, де суперечка про реальну присутність в людях різних інтелектуальних, сенсорних та вегетативних
душ призвела до становлення в якості віровчення на Соборі тези про те,
що розумна, обдарована інтелектом душа є єдиною субстанційною формою людського тіла – "Porro doctrinam omnem seu positionem, temere
asserentem aut vertentem in dubium, quod substantia animae rationalis seu
intellectivae vere ac per se humani corporis non sit forma, velut erroneam ac
veritati catholicae fidei inimicam praedicto sacro approbante concilio
reprobamus, definientes (...)" [2, p. 1133-1134]. На противагу Роберту
Паснау, який бачить в цьому уривку повноцінний перехід церкви на позицію Томи Аквінського, а також введення упереджень щодо поділу душі
на три рівні (в чому, на його думку, вперше виражаються антиАристотелівські настрої, що також не є надто релевантним), можна констатувати, що Собор ствердив як питання віри те, що розумна душа
поєднується з тілом безпосередньо, але залишив відкритим для теологічних дискусій момент компонованості рівнів душі й самого моменту
"безпосереднього" єднання з тілом. Таким чином, В’єнський собор відображає тенденцію переходу від розлогих антропологічних трактатів та
коментарів до досить стислих, часто критичних і майже математичних
коментарів до De anima, де вагому роль відіграє саме intellectus, який
вже набирав обертів в трактатах Генрі Гаркле (Henry Harclay), Жана
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Жандунського (Jean de Jandun) та Томаса Вільтона (Thomas Wylton).
Акцентування у "Fidei catholicaе" саме цього терміну дало поштовх до
наступних антропологічних дискусій щодо питання природи людини і її
"вичерпності" раціональним, розумовим, ментальним. Повернення мислителів до переосмислення співвідношення понять sens, ratio та intellectus в межах людської душі відіграло важливу роль у розумінні питання
єдності людства як такого, що стало однією з провідних тем філософських роздумів початку Відродження. Окрім того, якщо торкатись більш
тонких догматичних проблематик теології того часу, таке переосмислення дало поштовх до більш свідомого ствердження того, що власне
інтелект не є тотожним душі, і ці поняття варто розрізняти особливо тоді, коли це стосується канонів віри щодо боговтілення і людської природи [4, p. 98]. Лакуни й темні місця в текстах Аристотеля (інтерес до яких
скоріше зріс, ніж згас, з появою критичних висловлювань щодо позиції
автора) лише провокували подальші дослідження в цьому напрямі: деякі дослідники переносили, наприклад, розрізнення між актуальним і
потенційним інтелектом на рівень відчуттів (sens). Набирає обертів і
тема пізнавальної сили розуму, смислове поле якої охоплює вже і силу
душі, і силу людської природи загалом. А Марсіліо Фічіно започатковує
цілий напрям трактатів, використовуючи вже неоплатонічну інтерпретацію методологічних побудов Аристотеля: він вводить плотінівський термін idolum на позначення трьох нижчих чуттєво-вегетативних потенцій
людини, протиставляючи їх вищим – ratio i mens [див.: 6, p. 368-371].
Саме із розрізнення інтелекту й душі і визначення місця intellectus в
структурі людської природи починається, як це не парадоксально, тотальне зацікавлення проблемою почуттів та відчуттів, внаслідок чого вже
у XV столітті з’являються трактати De passionibus animae, а наприкінці
XVІІІ - течія месмеризму (тваринного магнетизму), що можна вважати
крайнім й надто фанатичним виразом становлення цього напряму філософських досліджень. Таким чином, в контексті питання про природу
людини знову стає важливою тема цінності почуттів, через яку вже спалахували суперечки між стоїками, аристотеліанцями, епікурейцями etc
трохи більше, ніж тисячу років тому. Схожі аргументації, заклики і докази
будуть досить вагомими як в натуралістично-медичних, так і в теологічно-есхатологічних перспективах, що підніме нову хвилю трактатів, присвячених питанням блаженства. Так, вже згаданий нами вище Лоренцо
Вала напише з цієї тематики діалог De voluptatе, який набуде досить
широкого розголосу.
Більшість дискусій розгортається здебільшого навколо проблематики співвідношення intellectus та common sens, idolum, memoria, ratio та
animus. І якщо щодо перших чотирьох термінів традиція філософування
мала вже досить значний - більш ніж тисячолітній базис, то animus набуває нових, переважним чином волюнтаристських відтінків, що піднімає питання про вищість волі над інтелектом. Визнання за волею й
афективними порухами пізнавальних можливостей має досить багато
резонів у філософській думці, проте теологічні витоки цього є досить
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незвичними. Загальноприйнятою є традиція, що природною основою
для християнського богопізнання стали саме такі шляхи любові, які відображені в давньогрецьких термінах φιλια та αγάπη. Але й таке цікаве
значення любові, як έρως, також знайшло своє місце у працях подвижників. Отці-містики - Григорій Нісський, Нікола Кавасила, Симеон Новий
Богослов та ін. - користуються цим терміном для позначення вищої любові до Бога. Більше того, έρως як рушійна сила є центральним для
концепції отця спекулятивної містики Діонісія Ареопагіта, а відтак – і для
представників німецької містики. Саме έρως у цьому ключі є тією рушійною силою animus, її вольовим та афективним порухом, який за таких
умов перевершує у своїх пізнавальних можливостях інтелект та рацію.
Завдяки повсюдному розгортанню волюнтаристських настроїв, тема
любові вже у ХV ст. виростає до головної антропологічної проблеми
епохи, що свого часу влучно підкреслив Е. Кассірер [1, S. 63]. Як наслідок, дискусія розгортається навколо своєрідної напруги між волюнтаризмом та інтелектуалізмом. Звісно, саме в той час пізнавальні можливості вольових проявів духу набувають нового термінологічного оформлення: з’являються навіть терміни на позначення "любові, що пізнає" - аmor
socraticus та amor platonicus (останній вперше вжито Марсіліо Фічіно)
[7, p. 75]. Однак з’являються і концепти того, що інтелект також здатний
любити (до чого власне схиляється Микола Кузанський), бо інтелект –
це не тільки сила пізнання (amor intelectualis), а й сила обожнення (deiformitates), єднання з Абсолютом, що, звісно, вище за будь-які когнітивні
здібності. І саме завдяки любові, яка міститься у людській природі, цей
Всесвіт є пов’язаним у живу єдність.
Оскільки акцент ставиться саме на тому, що людина є цим медіумом
між світами трансцендентного і поцейбічного, знову виринає одвічне
питання: "(…) Що є людина, що Ти пам'ятаєш про неї, і син людський,
про якого Ти згадуєш?" (Псалми 8:4,5). Порівняно з будовою космосу,
математичні й астрологічні розвідки щодо якого якраз набирали обертів
у той час, людська природа виглядає ницею і недосконалою. Натомість
більшість отців церкви стверджують, що Бог створив людину за гідністю
майже рівною ангелові. Таку неспіввимірність мислителі того часу, наприклад Піко делла Мірандолла, вирішують наступним чином: велич
людини полягає не в тому, що вона за гідністю сягає янгола, а в тому,
що вона вільна і має свободу обирати, ким їй бути – янголом чи твариною, вона має потенційну здатність бути всім, чого б вона тільки забажала, і це дозволяє називати її хамелеоном [13, s. 39], мікрокосмом,
"земним богом", який може досягнути єдності з Абсолютом. Саме
останнє, на думку багатьох тогочасних теологів, було причиною втілення Слова Божого – єднання Бога з найдосконалішим створінням як вінцем світу. Саме таким чином озвучено відповідь пізнього Середньовіччя
на Ансельмове запитання Cur Deus homo?, яке щораз частіше виринає
у догматичних текстах в епоху, яка нас цікавить.
Саме так на зламі епох з’являється ідея natura media та humanitatis
unitas – єдності людськості на основі специфічного призначення людсь32

кої природи: згортати у собі весь світ. В одній зі своїх пізніших робіт De
conjecturis Микола Кузанський пише: "В людськості (humanitate) людським чином, як у Всесвіті універсальним чином, розгорнуто все, оскільки
вона є людським світом (humanus mundus). У ній же на людський лад і
згорнуто все, оскільки вона є богом (humanus est deus)" [10, De Conj.
144]. Таким чином, у своїх помилках, судженнях і навіть звичаях люди
відображають розмаїття людського світу, адже мікрокосм кожного є унікальним, а людина може бути "людським янголом, людським звіром,
людським левом, чи ведмедем, або чим завгодно іншим: всередині
людської потенції вміщається якимось чином усе" [10, De Conj. 143].
Натомість єдність людської природи – в її подобі до Бога, в її потенційній можливості перевершити власний розум і осягнути все (апеляція до
неоплатонічної містики) та поставити остаточною метою власного розгортання саму себе. Це й приводить Кузанця до висновку, що у творчій
діяльності людини немає іншої кінцевої мети, окрім самої людини: "Вона
(людина) не виходить за свої межі, коли творить, але, розгортаючи свій
потенціал, досягає самої себе" [10, De Conj. 144].
Таким чином, акумулювавши всі питання без відповідей своєї доби,
Микола Кузанський прийшов до нового розуміння людини, до інакшої,
ніж схоластична за самим своїм спрямуванням, антропології, яка постулює людину творцем, що мусить пізнати саму себе, адже всередині неї
закладене Богом все, а отже і знання про те, як розбудувати новий кращий світ. Балансуючи на тонкій межі гармонії між приматом інтелекту і
творчим актом, Кузанець зробив майже неможливе – він підніс природу
людини через обожнення (deiformitate) до небес, залишивши людину
конкретну на землі, задля того, щоб вона змогла осягнути власну недосконалість і перевершити її, відкриваючи нову сторінку історії.
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К. Б. Зборовская
НОВЫЙ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ XIV – XV СТОЛЕТИЙ:
НИКОЛАЙ КУЗАНСКИЙ И ТЕНДЕНЦИИ ЕГО ЭПОХИ
Статья является историко-философским обзором мозаики событий той эпохи, которая стала основой антропологических исследований Николая Кузанского.
Она посвящена рассмотрению тех тенденций на рубеже XIV-XV веков, которые
охватывали вопросы природы человека, его способностей, потенций и окончательного назначения. Весь простор ключевых моментов, которые расставили акценты по этим вопросам, достаточно синкретический и разноплановый: от догматических споров на XV Всемирном соборе Римско-католической церкви до общих
культурно-литературных настроений среди ведущих деятелей искусства этой
эпохи. Такой анализ дает возможность глубже понять онтологический базис традиции соотношения в философии Николая Кузанского intellectus и творческих интенций в человеке, ведь аккумулировав все вопросы без ответов своего времени,
немецкий мыслитель пришел к новому пониманию человека, к иному, чем схоластическая по самому своему направлению, антропологии, которая постулирует
человека творцом, цель котрого – познать самого себя.
Ключевые слова: антропология, природа человека, sensus, ratio, intellectus.
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X. B. Zborovska
NEW ANTHROPOLOGICAL CONTEXT OF THE 14TH - 15TH CENTURIES:
NICHOLAS OF CUSA AND TRENDS OF HIS ERA
This article is a historical and philosophical overview and arranging of mosaics of events
of that era, which was the basis of anthropological investigations of Nicholas of Cusa. It is
devoted to the trends at the turn of XIV-XV centuries, covering questions of human nature, its
abilities, potential and final destination. The sphere of these key moments that place the
acsents about these issues is quite syncretic and diverse: from the doctrinal disputes at the
XV World Cathedral Roman Catholic Church to the general cultural and literary mood among
the leading artists of this era. Attention is paid to emphasis on "Fidei catholicae" (at the
Council of Vienne) of term intellectus that gave the impetus to these anthropological debate
on the question of human nature and its "completeness" rational, intellectual and mental.
Return thinkers to rethink the relationship between the concepts sens, ratio and intellectus
within the human soul has played an important role in understanding the question of unity of
humanity itself, which was one of the main themes of philosophical reflection in early
Renaissance. This analysis Gives the possibillity for better understanding the ontological
basis of traditions of correlation in the philosophy of Nicholas of Cusa intellectus and creative
intentions in man, because german thinker accumulated all questions without answers his
time and came to a new understanding of person to another, than scholastic by its very
orientation, anthropology, which postulates the creator of man that he must know himself.
Balancing on the fine line of harmony between the primacy of the intellect and the creative act
thinker made almost impossible thing - he raised human nature through deification
(deiformitate) to heaven, leaving the man concrete on the ground, in order that it can grasp
their own imperfections and surpass it, opening a new page of history.
Keywords: anthropology, human nature, sensus, ratio, intellectus.
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Дослідження присвячене аналізу сучасного розуміння легітимності політичної
влади. Розкривається взаємозв’язок між насиллям та владою, легітимністю і довірою, покорою та підтримкою. Доводиться, що сучасне розуміння влади протиставляє її насиллю та акцентує її комунікативно-символічну природу. Процес легітимізації включає в себе як необхідні, рівноправні моменти довіру та недовіру. Таким
чином, сама потреба в процедурах легітимізації влади обумовлюється недовірою
до існуючих політичних структур.
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Постановка проблеми у загальному вигляді.
Сучасний світ описується у наукових дослідженнях і як "плинна сучасність" (З. Бауман), і як "суспільство ризику" (У. Бек), і як "постіндустріальне суспільство" (Д. Белл), і як "ера пустоти" (Ж. Ліповецькі). Спільним для всіх залишається визнання прискорених трансформацій, що
відбуваються в оточуючому нас світі, наслідком яких постає руйнування
сталих нормативно-цінністних орієнтирів людської життєдіяльності. По35

тужну роль у даному процесі відіграють представники постмодернізму,
котрі здійснили всебічну критику так званих "великих нарративів", в межах якої відбувається деконструкція традиції, ідеалів, цінностей та ієрархій класичної культури. Всі вони потрапили під підозру у приховуванні
владних зазіхань, в результаті чого сфери суспільного існування опиняються в перманентній кризі легітимності.
Особливо гостро дана проблема постає в контексті політики, котра
безпосередньо пов’язана з боротьбою за державну владу. В межах вітчизняного суспільства дана проблема поглиблюється процесом державотворення, що потребує потужної мобілізації засобів легітимізації політичної системи новоутворених політичних інститутів. В епоху руйнування усіх авторитетів наше суспільство стикнулось із завданням конституювання авторитету нової держави.
Як свідчить новітня історія України, дана проблема залишається актуальною до цього часу [17, c. 53-160]. Українська держава тривалий
час перебуває у процесі коливання між делегітимізацією та легітимізацією політичної влади. Можна виділити три причини такого стану: перша – це розпад Радянського Союзу та утворення незалежної України,
другий – період "помаранчевої революції", третій – "революція гідності",
яка ще й досі триває. Криза легітимності політичної влади в контексті
вітчизняної історії набуває практичного характеру та обертається ризиками втрати державності. Зазначене свідчить про актуальність і своєчасність дослідження проблеми легітимності політичної влади та обумовлює визначення його мети.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Праці, присвячені дослідженню різноманітних аспектів легітимізації
політичної влади, достатньо широко представлені як у вітчизняних, так і
зарубіжних джерелах. В межах політичної науки досліджуються як раціональні, так і ірраціональні компоненти легітимації влади. У цьому контексті зростає увага до символічних засобів репрезентації політичного,
котрі надають різноманітні можливості для опредметненні ідей. В своїх
дослідженнях П.М. Олещук вказує на важливість саме цього аспекту
легітимізації політичної влади. "Легітимність, – зазначає він, – забезпечує стабільність режиму та дозволяє здійснювати свої повноваження не
лише шляхом звичайного насильства, але й (за висловом П. Бурдьє)
шляхом "насильства символічного", тобто не фізичного, а ідейнопропагандистського впливу" [14, с. 9].
Схожої точки зору дотримується і О. Висоцький, на думку якого "легітимність є своєрідним нематеріальним, духовним ресурсом, використання якого полегшує процеси здобуття, утримання та реалізації влади,
роблячи їх менш затратними та більш результативними" [8, с. 59]. Як
зазначає М. Г. Тур, легітимацію можна охарактеризувати "як процес
переходу зовнішнього (об’єктивного) смислу у внутрішнє (суб’єктивне),
тобто як інтеріоризацію в нормативному плані та як схвалення – в когнітивному" [15, с. 15].
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В контексті філософського аналізу проблеми легітимації Є. Бистрицький визначає її наступним чином: "Леґітимація – це завжди процес
визнання чи невизнання існуючої влади – як її представників, так і її
норм, процедур, інституцій – законів взагалі" [5, c. 58].
Метою статті є дослідження специфіки сучасного осмислення проблеми легітимності політичної влади.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Питання, що пов’язані з легітимністю політичної влади актуалізуються в період зародження доби Модерну. Можна стверджувати, що починаючи з цього періоду європейської історії влада втрачає сакральний
характер та змушена постійно виправдовувати своє існування. Відбувається десакралізація політичної влади і як наслідок її денатуралізація,
тобто будь-який політичний режим для свого виправдання не може посилатися на природні або божественні передумови. Подібна ситуація
стає можливою за умови домінування так званої договірної концепції
держави, де остання постає "штучно" створеним інститутом. Одночасно
розгортається дискусія з приводу переосмислення середньовічної концепції суверенітету. Вектор уваги переноситься з особистості монарха
на штучне тіло держави.
Як відомо, не останню роль у переосмисленні концепції суверенітету
відіграв Т. Гоббс, котрий вважав, що спільне злагоджене існування людей можливе за умови наявності загальної влади. Кожна людина повинна передати частину своїх прав одній людині або зібранню людей, котрі
могли б звести усі волі громадян у єдину волю. Відповідно подібна реальна єдність досягається шляхом угоди та втілюється в одній інстанції –
державі.
Необхідно зазначити, що з точки зору Т. Гоббса, той хто володіє
верховною владою є сувереном, а всі інші – підданими. Для досягнення
верховної влади існує два способи. Перший полягає у застосуванні фізичного насилля, другий – це добровільна згода людей підкорятися загальній владі задля забезпечення захисту. Саме державу, котра встановлюється на основі добровільної згоди, можна назвати "політичною
державою" або державою, що засновується на штучному встановленні.
Натомість державу, сформовану на основі фізичного насилля, Т. Гоббс
визначає як засновану на привласнені [9, с. 133]. Отже, ще з часів
Т. Гоббса виникає переконання, що "політична держава" може виникати
тільки на основі визнання громадянами дій суверенної влади легітимними.
Для Нового часу була притаманна зацікавленість засадами насамперед стабільності та впорядкованості заснованого на договорі суспільства. Переважна більшість мислителів того часу були переконані, що
інстанцією, котра забезпечує порядок, може бути тільки держава. Інша
справа, що державна влада вже не розглядається в якості незалежного
від народу суверена. Навпаки, джерело суверенітету вбачається саме в
народі, тому державна влада постає зв’язаною з визнанням громадян.
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Варто розглянути питання взаємозв’язку концентрації політичної
влади в особі держави з монополізацією фізичного насилля. В кінцевому рахунку для політичної теорії доби модерну проблема легітимності
так чи інакше вирішувалась в контексті проблеми насилля. Для вирішення даного завдання потрібно звернутися до праць класика політичної думки М. Вебера. Нагадаємо, що саме в його працях сформульовані
основні принципи теорії легітимності влади.
У відомій праці "Політика як покликання та професія" М. Вебер ставить питання про сутність політики. "Що ми розуміємо під політикою?" –
запитує він, – "це поняття має надзвичайно широкий зміст та охоплює
всі види діяльності щодо самостійного керування. … Ми маємо намір в
даному випадку говорити тільки про керівництво або здійсненні впливу
на керівництво політичним союзом, тобто в наш час – державою"
[7, с. 644-645]. Таким чином, одразу пов’язується сутність політики та
держави. Далі, виходячи з визнання тези "будь-яка держава заснована
на насиллі", визначається специфіка поняття "держави", як і будь-якого
"політичного союзу": "держава є тією людською спільнотою, котра всередині певної сфери… претендує (з успіхом) на монополію легітимного
фізичного насилля" [7, c. 645]. В такому випадку єдиним джерелом
"права" на фізичне насилля в суспільстві постає держава.
Варто зазначити, що на думку М. Вебера, насилля є засобом політичної боротьби, метою якої є "участь у владі". В такому контексті займатися політикою та прагнути влади означає одне і теж саме. Виходячи з наведених міркувань, отримуємо визначення держави як відношення панування людей над іншими людьми, "що спирається на легітимне
(тобто таке, що вважається легітимним) насилля як засіб" [7, с. 645].
Тобто, для того, щоб політична влада існувала, необхідним є здійснення
відношення "панування-покора", і саме у легітимності міститься спонука,
мотив підкорятися пануванню. У своїх працях М. Вебер вводить наступні широко відомі "ідеальні" види внутрішнього виправдання (легітимності) панування: "традицій", "харизматичний" та "легальний". Усі перелічені види легітимності панування в кінцевому випадку виправдовують
"право" на використання фізичного насилля.
В контексті нашого дослідження показовим є перехід від інтерпретації влади, заснованої на фізичному насиллі, до сучасних концепцій легітимності влади, котрі, навпаки, протиставляють владу і насилля. Основна увага при дослідженні проблем легітимізації влади тепер приділяється не фізичному, а "символічному" насиллю. В такому ракурсі питання
виправдання політичної влади виявляється вписаним у більш широкий
контекст легітимізації існуючого соціально-культурного порядку.
Окрім цього, сучасна соціально-політична думка стикається з проблемою легітимності політичної влади в умовах руйнування модерного
світового устрою, при якому домінували національні держави. Мова йде
про прояв такого явища як глобалізація, котра пов’язує в єдине ціле
різноманітні сфери людської життєдіяльності. Відповідно і їх наслідки
набувають глобального характеру, тобто спричиняють вплив на людст38

во, незважаючи на національні кордони. Звідси стає зрозумілим, чому,
наприклад, У. Бек розпочинає свою книгу "Влада та її опоненти в епоху
глобалізму" з питання: "Якими є засади легітимного панування в епоху
глобалізації?" [3]. Як стверджує вчений, сьогодні ми робимо вигляд, що
все ще знаємо, що означають слова "політика" і "держава", втім, саме ці
готові, традиційні відповіді на всі питання про причини легітимного панування заважають нам зрозуміти смисл битв за владу, які розгортаються в сучасному світі.
З точки зору видатного німецького мислителя Ю. Габермаса, зазначена вище криза легітимності повинна бути вписана у більш широкий
контекст "дефіциту смислу" в сучасному суспільстві. Саме цій проблемі
присвячена його праця "Проблема легітимації пізнього капіталізму" [16].
"Дефіцит смислу" означає, що у сучасної людини зникає мотивація діяти
відповідним чином. Дослідник виходить з того, "що мотивації виникають
завдяки інтеріоризації символічно репрезентованих структур очікування"
[16, с. 158]. Будь-яке суспільство, в якому існує соціально-економічна
нерівність, повинно вирішувати проблему нерівного, але легітимного
розподілу суспільних благ. Вони, як вважає Ю. Габермас, вирішують її
шляхом "структурного насилля", вписуючи асиметричний розподіл легітимних можливостей задоволення потреб у загальновизнану систему
норм. Проте, як вже зазначалось, саме такої системи норм сьогодні вже
не існує, тому, немає ніяких наперед даних норм, у відповідності до яких
може вибудовуватись легітимний політичний порядок. Отже, сьогодні ми
змушені конституювати загальні норми за допомогою комунікаційної
раціональності та вільного визнання усіх членів суспільства. Подібна
символічно-комунікативна основа легітимації повинна служити встановленню консенсусу між різними групами інтересів.
Як зазначають П. Бергер та Т. Лукман, особливо гостро криза легітимізації інституціонального порядку виникає в той момент, коли
"об’єктивації інституційного порядку потрібно передавати новому поколінню" [4, с. 153]. Коли історія існування спільноти та біографія окремого
індивіда виявляються розірваними, тоді з’являється необхідність пояснення та виправдання елементів існуючого порядку, що і є функцією
процесу легітимації. Дослідники виділяють когнітивний (знання) та аксіологічний (цінності) аспекти даного процесу. "Легітимація говорить індивіду не тільки те, чому він повинен здійснювати ту або іншу дію, але і те,
чому речі являються такими, якими вони є. Інакше кажучи, "знання"
передують "цінностям" в легітимації інститутів" [4, с. 154].
З точки зору П. Бергера та Т. Лукмана, можна розділити легітимацію
на наступні рівні. По-перше, – це до-теоретичний рівень. На цьому рівні
формується самоочевидне знання про світ, на основі якого в подальшому вибудовується будь-яка теорія, і якого вона знову повинна досягнути для того, щоб стати традицію. Другий рівень легітимації містить
теоретичні положення в початковій формі, котрі репрезентують колективний досвід повсякденної життєдіяльності. Тому пояснювальні схеми
цього рівня мають прагматичний характер. Третій рівень містить явні
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теоретичні конструкції, за допомогою яких інституційний порядок легітимізує себе в термінах диференційованої системи знань. На цьому рівні
виникає прошарок "експертів", котрі спеціалізуються саме на виробленні
та зберіганні призначених для легітимізації інститутів теоретичних
знань. Як вказують вчені, на цій стадії сфера легітимації досягає відносної самостійності по відношенню до тих інститутів, які вона покликана
легітимізувати. В результаті утворюється спеціалізована діяльність,
спрямована на виправдання (інституалізацію) власного соціального положення тих, хто зараховує себе в прошарок "експертів". Нарешті, четвертий рівень утворюють "символічні універсуми", котрі інтегрують різні
сфери інституційного порядку у всеосяжну систему. Остання постає
дійсним універсумом, в горизонті якого набуває значення повсякденний
досвіт людини [4, с. 155-157].
Важливо звернути увагу на тлумачення феномену "символічного"
для розуміння специфіки сучасного осмислення легітимності влади. Як
вважають П. Бергман та Т. Лукман, символічні процеси – це "процеси
сигніфікації (позначення), що мають відношення до реальностей, відмінних від реальностей повсякденного життя" [4, с. 160]. Завдяки символічному рівню відбувається вписування індивіда з його досвідом та
соціальними ролями у історичний контекст, коли інституційні тоді стають
способом участі в універсумі. Проте, не варто забувати, що подібні "символічні універсуми" є продуктами людської історії, тому для того, щоб
зрозуміти сутність та структуру певної символічної системи легітимізації
влади необхідно дослідити історії їх формування.
У зв’язку з акцентуванням символічної природи будь-якої влади, сучасна політична думку актуалізує дослідження ненасильницьких способів її легітимації. На думку відомої дослідниці Г. Арендт, необхідно відрізняти владу та насилля. Там, де панує насилля, стверджує вона, немає влади. З цієї позиції розгортається критика традиційної політичної
теорії, котра пов’язує владу, державу та політику з насиллям. Звичка
ототожнювати владу і насилля обумовлена розумінням правління як
панування однієї людини над іншою за допомогою насилля [1, с. 62].
Влада є "самоціллю", натомість насилля – інструментальне, воно завжди засіб для досягнення певної мети. і тому воно годиться тільки для
короткочасних цілей.
Звідси витікає і необхідність розрізнення виправдання та легітимності. Як вважала Г. Арендт, використання насилля може бути виправданим, проте воно ніколи не стає легітимним. "Влада, – писало вона, – не
потребує виправдання, вона є необхідним елементом самого існування
політичних спільнот; те, чого дійсно вона потребує – це легітимності"
[1, с. 61]. Внаслідок того, що влада завжди виникає, коли люди
об’єднаються разом та починають спільно діяти, вона набуває легітимності через звернення до минулого. Натомість виправдання потребує
апеляції до майбутнього, до тих наслідків, які ми отримуємо в результаті
певної дії.
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Виходячи з зазначених міркувань, випливає зв’язаність влади і підтримки на противагу взаємозв’язку насилля і покори. Людина може підкоритися перед загрозою застосування насилля, але при цьому вона не
буде підтримувати ці дії. Тому влада вимагає саме підтримки, що неодноразово підкреслює Г. Арендт: "Інститути країни наділяє владою саме
народна підтримка, а ця підтримка – ніщо інше як продовження тієї згоди, яка і створила ці закони… Всі політичні інститути – це прояви та
уречевлення влади; вони застигають та розпадаються, як тільки її перестає підтримувати живильна влада народу" [1, с. 48].
Важливим моментом в сучасному розумінні політичної влади є її
взаємозв’язок з свободою. Так, на думку, Г. Арендт політика є публічною
сферою, що конституюється на противагу режиму приватного. Саме у
публічному співіснуванні людина набуває здатності до людського способу існування. Дійсний людський вчинок є турботою не про своє, приватне, а, навпаки, турботою про спільне, публічне. Мислитель визначає
таке публічне існування як "буття-один-з-одним". Тільки у ньому і виникає влада. "Влада є те, що кличе до існування і взагалі утримує в бутті
публічну сферу, потенційний простір явлення серед тих, хто діє і промовляє" [2, с. 265]. Таким чином, те, що надає можливість проявитися публічній сфері людського існування, одночасно постає фундаментом людської свободи, адже поза свободою унеможливлюється публічність як
така.
На ненасильницькому характері влади наполягає інший відомий дослідник Н. Луман. З його точки зору, влада передбачає відкритість іншим можливостям діяти. Могутність влади вимірюється здатністю досягати визнання власних рішень при наявності привабливих альтернатив
дії або бездіяльності. За наявності свободи підлеглих вона тільки збільшується. Тому владу потрібно "відрізняти від примусу до будь-якої конкретної дії" [13, с. 18-19]. Граничним виявом примусу виступає фізичне
насилля, яке підміняє власною активністю дії інших людей. Проте, таким
чином влада втрачає свою функцію здійснювати селекцію дій людини і,
як пише Н. Луман, влада відмовляється від переваг "символічної генералізації". Отже, в переважній більшості випадків "до насилля вдаються
через дефіцит влади" [13, с. 19].
Як бачимо, сучасні теорії влади наполягають на символічнокомунікативній природі останньої. У Н. Лумана влада, поряд з істиною,
грошима та любов’ю, постає символічно генералізованим засобом комунікації. "Влада є керована кодом комунікація" [13, с. 29]. Дана тенденція стає домінуючою в сучасному розумінні влади. Поза комунікацією
неможливо уявити дію влади, натомість поза комунікацією залишається
величезний простір для розгортання насилля. У статті Т. Болла наводиться відомий приклад влади регулювальника на дорозі, який за допомогою свистка та жезла примушує водія здійснити дії, які той сам не
став би виконувати. Регулювальних віддає команду, тобто застосовує
свою владу за допомогою наявності зрозумілої для всіх учасників дорожнього руху мови. Регулювальник, продовжує Т. Болл, міг би застосува41

ти зброю або палицю для того, щоб змусити підкоритися водія, проте
подібні дії не можна назвати застосуванням влади, це буде акт насилля.
Застосування насилля характеризується дослідником як свідчення про
відсутність влади, а демонстрація насилля призводить до викриття того,
що претендує на владу, як "псевдовладу", котра таким чином "постає
безвладною і нелегітимною в очах своїх підлеглих" [6]. Таким чином,
поступово сучасна політична теорія переносить увагу з фізичного насилля на добровільну згоду громадян підкорятися політичній владі. Саме тому основи довіри до влади вбачають у культурній, нормоутворюючій системі.
В контексті взаємозв’язку ефективності та легітимності демократичної системи досліджує політичну владу С. Ліпсет. Він вважає, що стабільність будь-якої демократії залежить не тільки від економічного розвитку країни, а також від ефективності та легітимності її політичної системи. Ефективність розглядається тут як міра відповідності даної системи
основним функціям правлячої влади, як їх уявляють населення, бізнес
або військові. В свою чергу, легітимність визначається як "здатність цієї
системи породжувати та підтримувати віру в те, що існуючі політичні
інститути є найбільш придатними та прийнятними для даного суспільства" [11, с. 89]. Ступінь легітимності сучасних демократичних політичних
систем залежить від вирішення тих проблем, котрі історично розділяли
суспільство. Якщо ефективність має інструментальну природу, то легітимність, на думку С. Ліпсета, – оціночну. В цьому ракурсі легітимність
осмислюється як посередник, міст між культурними факторами та інституалізацією влади [12, с. 95]. Особливо важливою дана проблема постає у так званих "нових" державах, де процеси державотворення ще не
завершенні. Зазвичай вважається, що легітимізація цих держав безпосередньо залежить від економічних успіхів діяльності уряду, проте сама
по собі економічна ефективність політичної влади є недостатньою підставою для легітимізації держави у довготривалій перспективі. Для цього
необхідною є вкоріненість легітимності політичної влади у позавладних
інстанціях, наприклад культурі. В інакшому випадку навіть порівняно
заможні держави ризикують відчути кризу легітимності.
В цьому контексті цікавим є розрізнення легітимності та довіри, наведене у праці М. Догана "Легітимність режимів та криза довіри" [10].
Розглядаючи питання "чи повинен я визнати наказ поліцейського?", дослідник пропонує два можливі варіанта відповідей. Перший варіант містить в собі легітимність і довіру: "наказ повинен бути визнаним, оскільки
він є обґрунтованим". Друга відповідь апелює до легітимності без довіри: "цей поліцейський зловживає своєю владою, але в даний момент
варто підкоритися йому, оскільки він є представником влади". Отже,
поліція або будь-який інший соціальний інститут може сприйматися як
легітимні, навіть якщо їх представники виявляються неварті довіри
[10, с. 151-152].
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Висновки.
Розрізнення довіри і легітимності відкриває шлях до більш адекватного усвідомлення процесів легітимації політичної влади в демократичних країнах. Справа у тому, що процес легітимізації включає в себе як
необхідні, рівноправні моменти довіру та недовіру. Таким чином, сама
потреба в процедурах легітимізації влади обумовлюється недовірою до
існуючих політичних структур. Поза недовірою значно ускладнюється
процес контролю за політичною владою. Влада в умовах демократії
спирається не тільки на консенсус. Для того, щоб демократичний режим
залишався саме таким, він повинен бути відкритим і для конфлікту з
приводу загальних норм, цінностей та цілей суспільного розвитку.
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Н. Г. Каращук
ЛЕГИТИМНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ:
СПЕЦИФИКА СОВРЕМЕННОГО ОСМЫСЛЕНИЯ
В статье исследуется современное понимание легитимности политической
власти. Раскрываются взаимосвязи между насилием и властью, легитимностью и
доверием, подчинением и поддержкой. Доказывается, что современное понимание
феномена власти противопоставляет ее насилию и акцентуирует ее коммуникативно-символическую природу.
Ключевые слова: власть, политика, легитимность, доверие, поддержка, символ, коммуникация.

M. G. Karaschuk

LEGITIMACY OF POLITICAL POWER: SPECIFICITY OF MODERN OBSERVATION
The research is devoted to the analysis of modern conception of the legitimacy of political
power. The interrelationship between violence and power, legitimacy and trust, abidance and
support is revealed. It is argued that modern understanding of power opposes it to violence
and emphasizes its communicative and symbolic nature. The process of legitimization
involves both trust and distrust as necessary, equal moments. Thus, the very need for
procedures of the legitimization of power is caused by distrust of existing political structures.
Keywords: power, politics, legitimacy, trust, distrust, support, symbol, communication.

44

УДК 1 (091)

В. П. Козловський, канд. філос. наук,
НаУКМА імені Григорія Сковороди, Київ
КАНТ ПРО ПСИХОЛОГІЮ ЯК МЕТАФІЗИЧНУ ДОКТРИНУ:
МОЖЛИВОСТІ І МЕЖІ
У статті досліджуються особливості взаємозв'язку психології і метафізики у
критичній філософії Канта. З цією метою аналізується інтерпретація Кантом
метафізики Вольфа і його школи, зокрема розглядаються критичні аргументи
Канта щодо спекулятивного методу "шкільної" (догматичної) німецької метафізики. У цьому контексті досліджується місце і роль психології і антропології в новому метафізичному дискурсі, який був запропонований Кантом в "Критиці чистого
розуму". Аналізується рецепція критичної метафізики Канта, демонструється
продуктивність кантовской моделі метафізики для сучасної філософії.
Ключові слова: Кант, Вольф, Просвітництво, критична філософія, неокантіанство, досвід, спекулятивний метод, догматична філософія, емпірична і раціональна психологія, онтологія, антропологія.

Відомо, що для формування власної філософської позиції Канту
знадобились роки, навіть десятилітття. З часом йому вдалося вийти на
такий рівень філософування, який засвідчив появу на европейському
інтелектуальному небосхиля нової зірки, яка по новому висвітлила як
старі, так і нові філософські проблеми. І сила цього осяяння зберігається до тепер.
Кант розпочав своє філософування як викладач майже всіх дисциплін, що входили до складу метафізики. У продовж тривалого часу його
розуміння загальної структури, принципів і навіть змісту метафізики,
мало чим відрізнялось від вольфівського, на той час загальноприйнятого для більшості викладачів німецьких протестантських університетів,
Про це цікаво пише М.Вундт, знаний дослідник кантівської філософії, її
генези [17].
Кантові пошуки власних інтелектуальних шляхів співпали з найцікавішими дебатами щодо природи і змісту основних концептів тогочасної
філософії, їхнього зв’язку з природознавством, метафізикою, етикою і
психологією. До вивчення цих непростих проблем долучився і молодий
Кант. На погляд сучасної американської дослідниці К.Серк – Гансена,
"ранній Кант" (1740 – 1750 – х рр.) надавав виняткового значення пошукам відповіді на три взаємопов’язаних питання:"(І) які базові засади
природної філософії мають математичну чи метафізичну природу? (ІІ)
яким мусить бути метод філософії? (ІІІ) який статус аристотелівських
категорій, і чи вони належать до сфери логіки або метафізики?"
[15, р. 11]. Відомо, що для Канта образ філософії і метафізики впродовж
тривалого часу багато в чому залежав від інтелектуальної "оптики" Вольфа і його школи, основні ідеї якої він засвоїв під час навчання в Кенігсберському університеті. Ця ситуація почала змінюватись під впливом
скептичного філософування Д.Г’юма, з працями якого Кант познайомився пізніше, десь у 1750 - рр. І все ж, значення метафізики, всіх її частин
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для Канта завжди було вельми вагомим. Свідченням цьому є його лекцій з метафізики, де він, наприклад, зазначає: "Метафізика це дух філософії…Вона очищує наші буденні концепти і тим самим надає нам сили
бути спроможними розуміти всі науки. Вона є найважливішою культурою
людського розуму" [9, s.940].
Метою нашої студії є з’ясування Кантових візій щодо метафізики, а
також розуміння німецьким філософом місця і ролі психологічних дисциплін у складі "нової" метафізики, яку він почав розробляти у працях і
лекціях критичного періоду свого філософування.
Кантівська трансцендентальна філософія постала як потужне, внутрішнє переосмислення вольфівської метафізики. За великим рахунком
це була критика, що розгорталась у стінах школи, а не зовні, так би мовити з позицій якоїсь принципово іншої філософської доктрини. На цю
обставину кантівського філософування звернув увагу відомий фундатор
"нового критицизму" А.Ріль. Його позиція полягала в тому, що в "передісторії кантівського критицизму філософія Вольфа повинна отримати
більш вагоме місце, аніж це зазвичай вважається. У жодному разі Кант
не ставиться до Вольфа виключно критично… Широкий вплив Вольфа
та його школи розповсюджувався на всі періоди філософського розвитку Канта…Кант завжди зберігав строге поняття філософії як системи
чистого пізнання на засадах розуму, що завжди було у нього перед очима…Уявлення про Канта як противника вольфівської шкільної філософії
потребує виправлення" [13, s.162].
Питання пов’язані із з’ясуванням ролі найближчого інтелектуального
середовища, в якому відбувалось становлення Кантової філософії, її
основних ідей і принципів, все частіше стають предметом дослідження
багатьох сучасних авторів. Про це пишуть, зокрема, такі відомі фахівці з
кантівського критицизму як Г.Патон, Г.Енгфер, Г.Флешауер, Н.Гінскій,
М.Лозонській та ін. Так, М.Лозонський переконаний в тому, що Кант завжди відчував залежність від Вольфової тематизації основних проблем
філософії. Дослідник зазначає, що не дивлячись на певні застереження
стосовно глибини і масштабу цієї залежності, ми все ж можемо зробити
наступний висновок: "Звичайно, більшу частину філософії Канта можна
позначити як реакцію на філософію Вольфа. Слід вважати правильною
думку, що потужний розум Канта з максимальною силою і з самого початку переосмислює філософію Ляйбніця, але в інтерпретації саме Вольфа" [10, р.195].
Дещо іншої позиції дотримувався відомий американський дослідник
кантівської думки Г.Патон. Для нього Кантова філософія виявила свою
позірну залежність від вольфівської школи. І це особливо стосується
власне етапу критичного переосмислення Кантом основних засад свого
філософування, що призвело до того, що вольфівській філософії було
відмовлено у "праві на істинність". Це з необхідністю штовхало до деструкції її "основ і, так би мовити, до її внутрішнього занепаду"
.
[12, р. 73] Хоча, звичайно, не треба спрощувати цю ситуацію, оскільки
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зовнішні поштовхи для розробки системи критичних аргументів на адресу догматичної філософії Кант відчував i з боку Д.Г’юма.
Починаючи з середини 1760 – х рр., поступово, але неухильно зростає критичне ставлення Канта до "шкільної" німецької метафізики, особливо до її спекулятивного методу. Однак це не означає, що філософ
заперечує метафізику, позбавляє її права бути важливою цариною людського пізнання. Отож таке своєрідне визнання метафізики ми зустрічаємо не лише на початку наукової і філософської діяльності Канта, а й у
"пізніх" текстах маститого професора. Так у лекціях з метафізики, які
Кант читав у передостанньому в своїй академічній карєрі учбовому році
(1794/1795 – х рр.), він цілком позитивно поціновує ту схему, структуру
метафізику, яка була репрезентована "школою Вольфа": "Метафізика є
загальна система чистої філософії і вона з необхідністю відрізняється
від усіх емпіричних пізнань, а також відокремлена від чистої математики, - метафізика є чисто розумове пізнання концептів мислення"[9,
s.945]. Далі Кант уточнює своє розуміння обширу і завдань метафізики,
пов’язуючи її зі своєю критичною філософію: "Метафізика чи чисте раціональне пізнання ділиться на дві головні секції: І. Трансцендентальна
метафізика або та частина метафізики, яка демонструє базові концепти,
що розкриваються як апріорні об’єкти, які можуть бути дані: це система
метафізичного пізнання, яка має назву онтології і котра ґрунтується на
розгляді засад, згідно з якими всі прості концепти містяться в ньому (метафізичному пізнанні. – В.К.), наприклад, величина, якість, причина, наслідок та ін. ІІ. Власне метафізика, - така назва застосовується до предметів безпосередньо: ці предмети є (а) всі чуттєві і відтак (1) система
має відношення до внутрішнього відчуття або душі. Наразі головною
доктриною душі є раціональна психологія (psychologia rationalis); (2) чи
предметів зовнішнього відчуття, тобто доктрини тіла – раціональна фізика (physica rationalis); (B) або це предмети тільки розуму, тобто, ідеї
(ideae) чи звичайні концепти розсудку = пізнання, предмети якого не
можуть бути даними. Вони є об’єктами умоглядного пізнання і репрезентовані 1) раціональною космологією (cosmologia rationalis), чи космологією чистого розуму і 2) раціональною чи природною теологією (theologia
.
rationalis vel naturalis)" [9, s. 956] Кант зазначає, що не дивлячись на
недолугість догматичної метафізики, вона все ще має силу як певна
проблемна сфера людського розуму. Філософ твердо переконаний, що
питання, які постають у цій сфері потребують свого нагального вирішення. Однак це може відбутися тоді, коли ми усвідомимо не можливість віднаходження відповідей на метафізичні питання за умов нашої
апеляції до спекулятивного методу, основною ознакою якого є саме те,
що для Канта є найбільш неприйнятним – послідовне забуття людського
досвіду. Спекулятивний метод діє як алгоритм чистого розуму, що має
вельми сумні наслідки – не критичне сприйняття результатів пізнання –
як істинного знання про "вищі", доконечні сутності – світ, душу і Бога.
Вочевидь кенігсберзький філософ демонструє чудове розуміння тих
нових обставин, в яких опинилась традиційна метафізика, особливо
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після новаторських досліджень Д.Г’юма, а також його власних критичних
студій. Як свідчать лекції кенігсберського професора однією з важливих
проблем для нього було встановити місце і значення теологічного розмислу у загальній структурі метафізики. Щодо цього питання, то у своїх
лекціях він зазначав: "Метафізика включає до свого складу: 1) антропологію; 2) фізику; 3) онтологію (і це найголовніше); 4) походження всіх
речей: Бог і світ. Таким чином, теологія – остання засада реального. І це
найвища метафізика, бо вона розглядає реальні основи"[9, s. 911].
Отож, що ж залишається від метафізики, якщо кантівська критика
унеможливлює її існування в традиційних вимірах? Виявляється, що
окрім метафізики природи і свободи, про які неодноразово заявляв філософ і проекти яких він власне втілив у своїх працях, Кант мав ще
один, на жаль не втілений ним власноруч намір – створення так званої
критичної чи трансцендентальної метафізики. Як свідчать листи і нотатки філософа цей новий різновид метафізики вимальовувався йому в
образі певної онтології. Про наявність такої моделі метафізики свідчать
також лекцій з онтології, що їх філософ читав у різні роки [8, s.7 – 39,
183 – 192, 461 – 524, 947 – 962]. Чи не було це єдиною можливістю реабілітації тих питань, які, на тверде переконання Канта, в межах догматичної метафізики стали не можливими, оскільки як самі ці питання, так
і, головне, відповіді на них зазвичай шукались на непевних шляхах спекуляції і зверхнього ставлення до досвіду.
До певної міри оце нове, критичне розуміння метафізики, мало вельми цікаве продовження у ХХ ст. У цьому контексті доречно згадати
хоча б декілька проектів "нової метафізики", творці яких свідомо відштовхувались від кантівської позиції. Одним з перших, хто усвідомив значення кантівського філософування для формування нового погляду на
метафізичну проблематику був відомий німецький філософ, фундатор
"критичної онтології" Н.Гартман. Саме він запропонував свій варіант
онтології, яка замість догматичного вчення про трансцендентні виміри
сущого, повинна була стати "метафізикою проблем". Слід підкреслити,
що його підхід до метафізики дещо відрізнявся від кантівського, хоча ця
відмінність ніколи не була радикальною. Це значною мірою зумовлювалось тим, що філософський вишкіл Гартман пройшов у П.Наторпа і
Г.Когена – родоначальників марбургського неокантіанства.
Своє концептуальний виклад "критичної онтології як нової метафізики" Гартман розпочав із чіткого виокремлення різних типів метафізики.
Певною мірою цю типологію можна розглядати як переосмислення Кантової трансцендентальної філософа, зокрема її метафізичних конотацій.
Отож своє розуміння природи метафізики Гартман виклав у своїх "Основні риси метафізики пізнання"(1925), де продемонстрований концептуальний рух від неокантіанських (логіко – гносеологічних) візій метафізики, до її розуміння як критичної онтології. Свій аналіз онтологічної
проблематики Гартман починає з виокремлення трьох можливих типів
метафізики: по – перше – так званої традиційної метафізики "царин чи
сфер" (Gebietsmetaphysik), яка складається з онтології, космології, пси48

хології, теології; по – друге – спекулятивної метафізики, яка після нищівної критики Канта була позбавлена не тільки легітимного поділу на
традиційні сфери, а й взагалі – права на законне існування: "Метафізика
як спекуляція після Канта вважається чимось неможливим і цілковито
паралізованим явищем" [2, s.12]. І нарешті – третій тип – це метафізика
проблем (Metaphysik der Probleme), яка опікується критичним (а не догматичним) осмисленням апорій, з якими зіштовхується людський розум
у своєму пізнанні сущого, світу, природи й історії. Гартман впевнений в
тому, що кантівська критика догматичної (спекулятивної за своїм пафосом і, головне – методом) метафізики багато в чому мала рацію. Але з
часом стало очевидним, що "метафізична теорія, яка повернула критику
проти самої себе в цілому була лише лозунгом деякого комплексу проблем. Її спекулятивна ексцентричність стала її помилкою, але на загал
вона була в небезпечних пошуках межі самодостатніх, чистих понять і в
цьому вона не помилялась, бо це відповідало природі її проблем, не
дивлячись на те, що самі ці проблеми не знаходяться повністю в розпорядженні розуму. Є проблеми до яких не можливо ставитись як заманеться, оскільки в них завжди залишається щось нез’ясоване, якийсь
залишок, щось непроглядне, ірраціональне"[2, s.12]. Отож "метафізичні
проблеми" стосуються того "нез’ясованого, непроглядного залишку" (що
дуже нагадує кантівську річ в собі), який завжди потребує свого осмислення, теоретичного прояснення з метою "зменшення" цієї
нез’ясованості: "Якщо метафізичні передумови речей не підлягають
повному знищенню, то належить переступати цей не знищуваний залишок, до якого долучена метафізика, беручи його до уваги як вічний
"Х""[2, s.128].
Звернення до метафізичної проблематики притаманне також не
менш відому метру неокантіанства, одному з засновників баденської
школи, Г.Рікерту. Метафізичний "поворот" особливо відчутний в його
працях, що з’явились на початку 1930 – х рр. Ці "пізні" доробки провідного неокантіанця засвідчили певну зміну традиційних "антиметафізичних" постулатів баденської школи. Наприклад, таке "оновлення" неокантіанських засад ми спостерігаємо у одному з останніх трактатів Рікерта,
- "Логіка предикату і проблема онтології"(1930). В цій праці проводиться
демаркація між двома різновидами концептуалізації буття:1) логіко –
гносеологічною доктриною; 2) вченням про буття, що постає в шатах
онтології. Якщо в межах першої концептуалізації ми маємо справу з
тлумаченням буття як предикату пізнання і "логічної копули" нашої думки, то друга модель націлює на розкриття буття як загального визначення предметності: "Як тільки ми приймемо до уваги те, що в онтології ми
маємо справу з тими видами буття котрі формують предикати пізнання,
а не лише тільки інтелектуальну форму, тоді й завдання цієї дисципліни
більше не співпадають з тими завданнями, котрі постають перед метафізикою. Відтак, сфера онтології, принаймні з урахуванням слововжитку
до якого ми звикли, більш універсальна, аніж "метафізика", оскільки
остання є наукою, що як за назвою, так і підходами завжди є наукою про
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особливий вид буття, яке ми позначаємо найрізноманітнішими іменами:
"трансцендентна дійсність" або ж "буття само по собі", чи "істинно суще", або ж, найкраще всього грецькою мовою "ontos on". Метафізика
потребує отакого "над – сущого", трансцендентного буття; вона рухається вперед чи, як зазвичай кажуть, до "сутності" світу, яка розташована по той бік видимості"[14, s.164]. У цьому трансцендентному вимірі
буття, чим займається метафізика, ми в кращому разі можемо претендувати на певні світоглядні (Weltanschauungen) системи (ціннісно фундовані), а не на науково – значущі судження. Відтак, за Рікертом, на
противагу традиційній метафізиці, сучасна онтологія мусить бути науковою доктриною, що бере на себе функцію "першопредикату світу" як
форми пізнання. Причому ці онтологічні форми пізнання повинні відповідати не засадам формальної логіки, а вимогам кантівської трансцендентальної логіки. Саме кантівська "філософська логіка", згідно Рікерту,
уможливлює перспективу пізнання світу, оскільки трансцендентальні
категорії і є той "логос", який для нас, як суб’єктів пізнання виконує роль
першопочатку нашого світу.
У 1920 – х р. М.Гайдеггер здійснив власну масштабну інтерпретацію
"Критики чистого розуму", що уможливило йому зробити певні висновки,
а саме: 1) трансцендентальна філософія не є суцільним запереченням
старої метафізики; 2) скоріш за все, кантівський проект теоретичної філософії постав як своєрідний розвиток метафізичних ідей німецького
раціоналізму, і, навіть, ширше – здобутків усієї попередньої європейської філософії. Більше того, перша "Критика" у певному сенсі є нічим іншим як системою основоположень для метафізики науки, бо саме в цій
"Критиці" розглядаються ті проблеми, навколо яких точилась гостра боротьба в тогочасні філософії і науці. Але кантівська критична філософія
не лише активно долучилась до цієї полеміки, вона по новому визначила зміст тих питань, які становили осердя цих дискусій. Як вважає Гайдеггер, цими старими (і водночас новими) питаннями, якими переймався Кант у своїй першій "Критиці" були проблеми традиційної метафізики
– це, власне, природа самої метафізики, можливості її існування; метафізика як основа і водночас форма науки. З іншого боку, кантівська критика привернула увагу ще й до іншого питання: що являє собою метафізика як центральна частина самої філософії, і в чому полягає її пізнання? Що це за пізнання, які його форми і межі? [4, s. 9 –17]. Гайдеггер
вважав, що Кант шукав не якусь нову "філософсько – догматичну метафізику", оскільки остання була скомпрометована спекуляціями Вольфа та представниками його школи. На справді, засновника трансцендентальної філософії цікавила "метафізика в межах наукового розуму =
онтологія, і лише в цьому сенсі він її використовував" [3, s. 7]. Така націленість на наукові взірці дослідження сущого (відомо як високо поціновував Кант фізику і методологію І.Ньютона) унеможливлювала для
нього позитивне сприйняття будь – яких містичних чи занадто спекулятивних варіантів метафізичного пізнання. Як зазначає Гайдеггер, кантівська позиція полягала в тому, що "метафізика не приховується в атмо50

сфері теософії й окультизму, її єдиним елементом є строгість і льодяні,
холодні концепти" [4, s.7]. Отож, за Гайдеггером, кантівська філософія
цілком відповідає цим "холодним" настановам: "Трансцендентальна
філософія = онтологія res extensa і res cogitans. Метафізика природи.
Метафізика звичаїв" [3, s. 7].
Що ж, власне, означає оце повернення до кантівських метафізичних
ідей, повернення, яке ми спостерігаємо в 1920 – 1930 – х р.? Своєрідну
відповідь на це питання ми подибуємо у Г.Мартіна, визнаного інтерпретатора кантівської філософії. Мартін запропонував враховувати історію
рецепції кантівської філософії впродовж ХІХ – ХХ ст. як важливу методологічну передумову розкриття різних етапів осмислення її проблематики, зокрема метафізичних питань. Наразі Мартін виокрем три етапи чи
періоди такої рецепції: перший етап пов'язаний з німецьким спекулятивним ідеалізмом; другий – увиразнюється різними варіантами неокантіанського трансценденталізму. Для цих періодів (особливо другого), характерним є негативне ставлення до будь – яких натяків на метафізичні
(онтологічні) чинники кантівського філософування. Ситуація змінюється,
вважає Г.Мартін, на початку 1920 – х рр., коли розпочався і продовжується до тепер власне третій етап усвідомлення ролі кантівської метафізики, етап, який фахівець називає сучасною онтологічною інтерпретацію. Позиція Мартіна цікава тим, що він акцентує увагу на онтологічному, а не психологічному чи теологічного тлумаченні кантівського метафізичного розмислу. Згідно з Мартіном, ""Критика чистого розуму" це не
тільки теорія математичного природознавства; принаймні, в тій же мірі,
це й онтологія"[11, р.V]. Відтак, на переконання Мартіна, пошуки онтологічних засад трансцендентального ідеалізму стали ознакою нового, сучасного погляду на філософію Канта.
Кантівському тлумаченні метафізики має певне відношення до його
розуміння значення і місця емпіричної і раціональної психології як метафізичних доктрин про людину, її душу і дух. Справа в тому, що ці дисципліни також розглядались Кантом під кутом зору їхньої спроможності
встановити основні визначення душі, її існування, сили і здатності до
чуттєвості, оцінки і пізнання.
Хоча у тогочасній європейській філософії і науці (але за межами
академічного, університетського дискурсу) відбувається те, про що мріяв Кант, а саме, поступове відокремлення психології від метафізики.
Цей рух набрав особливої сили в середовищі британського емпіризму,
де під впливом філософського скептицизму Д.Г’юма, а також шотландської школи "здорового глузду" розпочались нові наукові розробки з
людської душі на засадах "асоціативної психології". Відомо, що процес
становлення психології як природничо – наукової дисципліни розтягся
на тривалий час і завершився десь у другій пол. ХIХ ст. створенням різних течій і шкіл експериментальної психології.
Про ці зміни свідчить, наприклад, учбовий план на 1764/1765 навчальний рік. Хоча Кант, як і раніше розпочинає свій курс метафізики з емпіричної психології, однак, наголоси він робить вже дещо інші [5, s. 303 –
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315]. По – перше, він все більше стверджується у своєму переконанні
щодо досвідного характеру емпіричної психології. Для німецького філософа емпірична психологія перш за все зосереджується на аналітиці
людської душі, її проявам, здібностям і творчим силам. В одній із своїх
рукописних нотаток Кант зазначає, що для цієї дисципліни людина постає як "мисляча істота, що і є наша душа" [8, s.222]. Зрештою емпірична
психологія визначається філософом як доктрина про людину ("одушевлену істоту"), що ґрунтується на внутрішньому досвіду: "Емпірична психологія є пізнання предметів внутрішнього почуття як таких, що даються
у досвіді" [8, s. 222]. Особливий наголос Кант робить на тому, що емпірична психологія не ставить за мету встановити за яких умов душа
з’являється як окрема сутність і як вона інкорпорується в тіло людину, емпіричну психологію цікавить те, яким чином душа функціонує в тілі, і
чим вона відрізняється від тілесних речей, емпіричного світу:"Емпірична
психологія не має у своєму розпорядженні ніяких емпіричних умов тези
про душу, а має тільки емпіричне поняття самої душі, а також все те, що
.
необхідно задля розрізнення її від усього іншого" [7, s.187] Кант з деяким ваганням і пересторогою зараховує емпіричну психологію до складу метафізики, витлумачуючи її як початковий рівень пізнання душі, що
тяжіє до методів дослідження характерних для емпіричної фізики:
"Отож, психологія є фізіологія внутрішньої чуттєвості чи мислячих сутностей, так як фізика – фізіологія зовнішньої чуттєвості чи тілесних сутностей"[8, s. 222].
Позаяк, однак на всіх етапах свого філософування Кант зберігав за
емпіричною психологією статус метафізичної науки, хоча і з деякими
застереженнями. По – друге, кенігсберзький професор завжди підкреслював обмежений методологічний характер емпіричної психології. На
його думку, ця дисципліна зорієнтована на використання дескриптивних
методів, що надають можливість досліджувати лише елементарні факти
і зв’язки внутрішнього досвіду людини. При цьому емпірична психологія
не займається питаннями про існування душі, її взаємодію з тілом.
Отож, вирішенням цих питань займалася вже інша, більш "вагома" частина метафізики – раціональна психологія, засади якої філософ піддав
критиці в "Критиці чистого розуму".
З часом у Канта посилюються критика пізнавальних можливостей не
лише раціональной, а й емпіричної психології, про що свідчать навчальні програми, які, за тогочасною академічною традицією оприлюднювались досить регулярно. Німецький філософ вважає не доречним віднесення емпіричної психології до складу метафізики, про це свідчать його
лекційні курси 1780 – 1790 – х рр. Так в курсі з метафізики Кант дещо
іронічно зазначає: "Причина за якою емпірична психологія була віднесена до метафізики, здається, полягала в тому, що напевно не знали,
що таке метафізика, хоча розмови про неї точаться довгенько… Друга
причина була, імовірно, та, що емпіричне вчення про явища душі не
приведені в систему…Якби вона (емпірична психологія. – В.К.) була
такою ж великою як емпірична фізика, то вона, внаслідок свого обсягу,
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також відділилась би від метафізики" [8, s. 223]. Підстави кантівської
критики очевидні – емпіричний статус психології не відповідає розумінню метафізики як доктрини спекулятивного розуму, розумінню, яке саме
в цей період стало для нього вельми проблематичним. З іншого боку,
викликає певні сумні кантівське твердження щодо бідності емпіричної
психології, оскільки відомо якими розлогими були тогочасні трактати з
цієї дисципліни, досить згадати хоча б того ж таки Вольфа. Мабуть причина цієї зневаги полягала в іншому – узагальнення емпіричної психології вже не відповідали вимогам ані тієї метафізики, яка домінувала в
цей час, - ані критеріям модерної (класичної) науковості, які передбачали не просто звернення до внутрішнього досвіду, а перш за все до його
обґрунтування на твердих засадах експерименту. Всього цього, на переконання Канта, суттєво бракувало емпіричній психології не дивлячись
на її "потуги" довести зворотне.
Слід підкреслити, що з’ясування кантівського ставлення до тогочасних психологічних доктрин перебуває у центрі сучасних кантознавчих
досліджень. Так, ґрунтовно вивчивши кантівські матеріали з емпіричної
психології, сучасний дослідник П. Фрірсон дійшов висновку, що "ця психологія є цілком детерміністичною, як і каузальність, що її вивчає біологія…Емпірична психологія Канта описує особливості нашої тваринної
природи" [1, p. 31). Як зазначає автор, не дивлячись на критику емпіричної психологія, Кант ніколи повністю не відмовлявся від думки, що
психологія дає важливий матеріал для кращого розуміння емпіричних
умов людських вчинків і дій. У цьому контексті цікавими є спостереження сучасного дослідника Т. Штурма, який вважає, що з часом, Кант все
частіше звертався до тогочасних хімічних відкриттів (зокрема, до піонерських досліджень Прістлі, Лавуаз’є). Свідченням цьому є рукописні
нотатки до лекцій з психології, де німецький філософ намагався застосувати ці відкриття для пояснення певних проблем, зокрема, взаємодії
душі і тіла [16, p.163 – 184].
У "Критиці чистого розуму" німецький філософ аргументовано заперечує не тільки потуги догматичної метафізики дати надійні, аподиктичні
знання про трансцендентні сутності (Бога, свободу, безсмертя душі), а й
претензії емпіричної психології на збереження свого статусу метафізичного знання про людину: "Де ж залишається емпірична психологія, що
завжди вимагала собі місця в метафізиці, і від якої в наші часи очікувано
так багато для її пояснення, по тому, як утрачено надію досягти чогось
вартісного a priori?" [6, s. 548]. В силу своєї теоретичної недолугості емпірична психологія, за Кантом, повинна шукати своє місце серед природничих наукам, а від так вона "має бути цілком вигнана з метафізики, і
вже самою ідеєю її цілковито звідтіль вилучено"[6, s. 548]. Тільки з суто
шкільних міркувань, вважає Кант, вона ще залишається в складі метафізики. Емпірична психологія, на думку філософа, скрізь почувається
чужою – наукою вона сприймається як занадто спекулятивна доктрина,
а метафізикою як дуже емпірична і тому недолуга, з притаманною їй
описовістю. Відтак її прибічники і адепти практикують недосконале й
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зовсім неадекватне ставленням до свого предмету – людини, її душі. І
тому Кант робить невтішний, але досить цікавий висновок: "Це, отже, є
просто чужинець, якому дають притулок в докладній антропології (еквівалент емпіричного вчення про природу)"[6, s. 548]. Цікаво, що у цьому
місці Кант підкреслює не тільки своє зверхнє ставлення до "бездомної"
емпіричної психології, а й веде мову про "докладну антропологію"
(ausführlichen Anthropologie), яка мусить надати цьому "бездомному чужинцю" притулок і захист. Що ж це за антропологія, яка мусить прихильно ставитись до емпіричного досвіду? І наразі, який саме досвід мав на
увазі кенігсберзький професор? Якщо це не емпірична психологія, то
може цей "антропологічний тягар" здатна взяти на себе раціональна
психологія? Однак, як зазначалось, Кант нещадно критикував цю метафізичну дисципліну. Тоді який різновид досвіду повинен стати предметом "докладної антропології" і якими методами вона повинна послуговуватись? Чи потребує цей досвід якоїсь експериментальної перевірки,
тобто, чи не йдеться у Канта про якусь експериментальну антропологію
на кшталт експериментальної фізики (чи експериментальної філософії,
як у Ньютона)? З іншого боку – чи не відповідає "докладна антропологія"
вимогам і засадам створеної Кантом прагматичної антропології, в якій
він майстерно "обійшов" небезпечні рифи як радикального трансценденталізму, так і непевні узагальнення старої, спекулятивної метафізики,
що застрягла у догматичних твердженнях, які страждають паралогізмами і антиноміями? Як засвідчує наша розвідка німецький філософ неухильно рухався у бік виявлення різних варіантів антропологічного дискурсу, і це було зумовлено як концептуальними потребами (застосуванням різноманітних методологічних підходів до пізнання людини), так і
усвідомленням багатоманітності феномену людини, який не можливо
розкрити, спираючись на якусь одну теоретичну модель, навіть якщо це
трансцендентальна філософія, оскільки залишається певне коло антропологічних питань, які для свого осмислення потребують якихось інших
методологічних підходів. В цьому сила і принада кантівського антропологічного дискурсу, який потребує свого подальшого дослідження.
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В. П. Козловський
КАНТ О ПСИХОЛОГИИ КАК МЕТАФИЗИЧЕСКОЙ ДОКТРИНЕ:
ВОЗМОЖНОСТИ И ГРАНИЦЫ
В статье исследуются особенности взаимосвязь психологии и метафизики в
критической философии Канта. С этой целью анализируется интерпретация
Кантом метафизики Вольфа и его школы, в частности рассматриваются критические аргументы немецкого философа относительно спекулятивного метода
«школьной» (догматической) немецкой метафизики. В этом контексте исследуется место и роль психологии и антропологии в новом метафизическом дискурсе,
который был предложен Кантом в «Критике чистого разума». Анализируется
рецепция критической метафизики Канта, демонстрируется продуктивность
кантовской модели метафизики для современной философии.
Ключевые слова: Кант, Вольф, Просвещение, критическая философия, неокантианство, спекулятивный метод, догматическая философия, эмпирическая и
рациональная психология, онтология, антропология.

V. P. Kozlovskyi
KANT ABOUT PSYCHOLOGY AS A METAPHYSICAL DOCTRINE:
OPPORTUNITIES AND BOUNDARIES
The article explores interactions between psychology and metaphysics in Kant's critical
philosophy. With this aim, Kant's interpretation of Wolff's metaphysics and teachings is
analyzed. In particular, the critical arguments of German philosopher regarding the
speculative method of "school" (dogmatic) German metaphysics are considered. In this
context, the place and role of psychology and anthropology in the new metaphysical
discourse, which was proposed by Kant in the "Critique of Pure Reason", are analyzed. The
article examines the perception of Kant's critical metaphysics. The productivity of his
metaphysical model for modern philosophy is demonstrated.
Keywords: Kant, Wolff, Enlightenment, critical philosophy, neo-Kantianism, experience,
speculative method, dogmatic philosophy, empirical and rational psychology, ontology,
anthropology.
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КНУ імені Тараса Шевченка, Київ
ФЕНОМЕНОЛОГІЧНО-АНТРОПОЛОГІЧНЕ ПРОЯСНЕННЯ
ДОСВІДУ ЕТИЧНОГО
Стаття є спробою подати феноменологічно-антропологічне прояснення досвіду етичного. Попередньо здійснюється експлікація феноменологічного розуміння
досвіду, по-перше, як події, в якій знаходяться речі як такі, а, по-друге, як особливого способу буття людини в світі. Досліджується проблема появи Іншого у досвіді
та підкреслюється етичний характер такої ситуації. Тіло як "позиція" фундує
такого роду досвід, який можна назвати допредикативним та конститутивним
для людського світу.
Ключові слова: досвід етичного, допредикативний досвід, інше, Інший, етика,
близькість, рецептивність, тіло, тілесність.

Проблема Іншого та чужого як центральна тема всієї гуманітаристики ХХ і ХХІ століття особливої значливості отримує у феноменологічній
філософії, адже саме вона проводить такі дескрипції, які показують
"справжнє" чуже в нас самих й інше для нас. І віднаходить вона "сліди"
чужого та іншого у безпосередньому повсякденному досвіді людини –
світі життя, коли здійснює описи таких переживань.
Феноменологія у своїх дослідженнях "не продукує" й "не конструює"
чуже, а лише намагається показати конститутивну значливість такої
з’яви для людини та її світу. Тому й звертається вона у таких описах до
повсякденного досвіду як способу доступу та можливості переживання
чужого чи Іншого. Отже, однією з тем феноменології, до яких вона з
особливою увагою звертається, є опис досвіду, а саме досвіду чужого.
Важливість феноменологічних описів бачимо й у тому, що вони роблять спробу показати не тільки, яким чином у досвіді постає чуже (мова,
культура) й інше (предмети, речі), але і як з’являється Інший – інші люди, з якими ми так само поділяємо мову, культуру й наш спільний світ
загалом. Тому порушене Едмундом Гусерлем у "Картезіанських медитаціях" (1931) [8] питання "як у досвіді з’являється чуже?", відкриває
новий етап феноменологічного руху, наріжним питанням якого відтепер
є пошуки можливостей не тільки опису, а й доступу до такого досвіду. В
межах такого опису постає питання про ставлення до чужого та Іншого,
що є вже питанням про етику.
Водночас, феноменологічні дескрипції досвіду не тільки відновлюють, але поглиблюють антропологічні розвідки. Так, поширеною у сучасній філософії є уявлення, що етичне не можна визначати поза конституцією людського світу [6]. Але що направду тоді означає мислити
етичне? Слушною є заувага засновника філософської антропології М.
Шелера, яка полягає у тому, щоб описувати етичне як досвід (і тут він
виказує себе як філософа феноменологічного спрямування), аби побачити в ньому справді етичне, а не формальні приписи, що з необхідністю спекулятивним способом виводяться із теорії [7]. Тому досвід етич57

ного є частковим випадком досвіду світу, але не в сенсі його звуження,
напроти – його статус можна витлумачити як фундаментальний для
світу людини.
Отож, у цьому дослідженні ми спробуємо здійснити дескрипції досвіду етичного як специфічного та конститутивного для нас. Для цього, поперше, маємо визначити основні моменти феноменологічного розуміння
досвіду. По тому, й це по-друге, визначити статус іншого та чужого у
структурах феноменологічного досвіду. І на сам кінець, по-третє, на меті
є прояснити умови можливості з’яви Іншого у нашому досвіді та показати "проблемність" ставлення до нього, що й відкриває простір досвіду
етичного, а значить і перспективу для побудови феноменологічної етики.
Небезпідставним є тлумачення феноменології як філософії досвіду,
яке можемо віднайти у А. Богачова, Б. Вальденфельса, Р. Інґардена, В.
Кебуладзе, М. Мінакова, В. Приходько та інших. Але цікавим є те, що
визначення феноменології як філософії досвіду не з такою вже й очевидністю висновується при ознайомленні з величезним корпусом програмних та засадничих текстів. Більше того, передусім феноменологи у
центрі своїх розвідок бачать "свідомість", а про "досвід" подекуди говорять як про технічне поняття. Спочатку феноменологія прагне побудови
"строгої науки" (принаймні таке прагнення віднаходимо у Е. Гусерля) за
допомогою нового методу дошукування речей: так як вони дані безпосередньо й з очевидністю.
Відтак, слід прояснити, що означає для феноменолога запитувати
про досвід взагалі та про умови його можливості? І ще: в чому особливість та специфіка феноменологічного методу опису перебігу досвіду?
Для феноменологічної філософії дескрипції досвіду "показують" орієнтованість на ті очевидності, що лежать в основі, тобто утворюють наш
людський світ. Такі описи є "ноематичними дескрипціями", адже не просто "змальовують" зовнішній бік речей та предметів, але "відкривають"
їхній сенс як таких, що у певний специфічний спосіб можуть переживатися. Досвід слід розуміти як процес віднаходження, тобто досвідчення
самих речей.
Феноменологічні аналізи є не просто "схопленням" такого роду очевидності, а переживання цієї первинної поданості як сенсу. Тому можна
переформулювати настанову Гусерля у такий спосіб: "Назад до досвіду,
1
до споглядання!" . Феноменологічний інтерес до досвіду викликаний
загальною настановою філософського мислення на розкриття чим є
світ.
Феноменологія ніколи не задовольняється "наївним" констатуванням
того, що досвід є чимось таким, що нам добре відоме й знайоме, хоча
ми постійно й повсякчас апелюємо до нього у нашому житті. Справжня
сутність такої філософії полягає у підваженні підстав або умов можливості того, що є конститутивним для людського існування. Так феноме1
Як це пропонує, приміром, Роман Інґарден у "Вступі до феноменології Едмунда Гусерля.
Лекції 1967 року в Осло"
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нологія від простого та наївного опису "функціонування" досвіду прагне
перейти до "тематизації" його, аби потому у радикальний спосіб "проблематизувати" сам досвід як такий [2]. І проблематизує вона досвід,
коли викриває сферу чужого (іншого) та Іншого в ньому.
Можливим стало говорити про такий досвід як фундаментальний
для людини, у тому що сенсі, з нього все починається і все з ньому виповнюється та завершується. Таке тлумачення показує, що досвід –
специфічно людський спосіб буття у світі. Це не тільки один із моментів
пізнання, напроти, феноменологія наполягає на тому, що: "…пізнання
починається з досвіду і залишається в досвіді" [4, с. 29]. "Мати" досвід
означає у певний спосіб бути в світі. Таке розуміння досвіду, що в свою
чергу викликало перевитлумачення самої феноменології, означає й те,
1
що Вальденфельс називає "антропологізацією феноменології" . Й дійсно, феноменологія певною мірою може постати як антропологія, оскільки в описах перебігу досвіду водночас здійснюється й прояснення "того", кому досвідчується світ.
Е. Гусерль наполягає на тому, що слід говорити про досвід в найширшому сенсі, тобто як про "первинну очевидність індивідуальних предметів" [3, с. 14]. Головою темою "Досвіду і судження. Дослідження генеалогії логіки" є спроба прояснити умови можливості досвіду, на основі
якого будуються усі можливі судження, або яким чином узагалі можлива
предикація. Умовою можливого судження взагалі є первинна предметна
очевидність: для того аби про щось "судити", це суще має бути у певний
спосіб дане, тобто судження про "щось" неможливе без того, аби це
"щось" не було феноменально даним, тобто з очевидністю. Поряд із
темою допредикативності виникає розрізнення активних і пасивних актів
свідомості: на акти пасивного синтезування й активної модифікації й
варіації. Допредикативний досвід неможливий без особливої рецептивності, що дозволяє досвідчуватися феноменам. Але, що цікаво, тема
допредикативності відкриває потенціал для феноменологічноантропологічного обґрунтування досвіду етичного.
Зосередженість феноменології на досвіді означає, окрім переходу
від "одиничної свідомості", яка пізнає світ, до "інтерсуб’єктивності", ще й
залучення сфери іншого та чужого до своїх розвідок. Наголос на свідомості та дескрипціях актів цієї ж свідомості ніби й не передбачає людину
на перший погляд. Лише потому феноменологія відкриває "неповноцінність" своїх описів й запитує вже власне про досвід, що можна назвати
досвідом чужого, де ми віднаходимо, окрім предметів та явищ, інших
людей – Інших. Такий досвід феноменологія називає інтерсуб’єктивним
досвідом. Отже, феноменологія (принаймні у Е. Гусерля) здійснює рух
від індивідуальної свідомості до світу інтерсуб’єктивного – до світу спільного життя, тобто життєсвіту, і одним із центральних питань відтоді
стає – яким чином з’являється чуже та Інші в нашому досвіді.

1
Найбільшою мірою, за словами Вальденфельса, такі процеси спостерігаються у французькій феноменології.
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Від початку феноменологія говорить про чуже та способи його досвідчення, а також про вплив на формування певної суб’єктивності. Питання про чуже – це не тільки запитування про джерела власного ставлення до світу й самостійності у висновуванні про цей світ, але, й що
важливо, це запитування про наявність інших людей як джерел сенсу,
що має конститутивну значливість. Феноменологічний опис досвіду обертається навколо поняття "іншого" та "чужого". Проте їхнє розуміння в
межах самої ж феноменології різниться. Спільним моментом є лише те,
що феноменологія уникає опису іншого та чужого як стосунку, а одразу
зосереджується на Іншому як: "не-своє" (Е. Гусерль), "досвід Іншого"
(М. Мерло-Понті), "радикально інше" (Е. Левінас) чи "екстремально чуже" (Б. Вальденфельс). В цих концепціях "інакшість" та "чужість" виступають його якостями, й тому їх можливо описати саме у феноменологічний спосіб.
Чи не найперші розвідки чужого подибуємо у V Картезіанській медитації Едмунда Гусерля. Проте для самого засновника феноменології
"інший" і "чужий" виступають як синоніми, й вживання їх залежить від
контексту, якого хоче надати Гусерль своїм описам. Ситуація різниться і
в інших представників феноменологічного руху – вживання чи то "іншого" чи то "чужого" має на меті скоріше за все увиразнювальну функцію,
аби показати певні відтінки при описі умов можливості досвіду чи власне його перебігу. Якщо у звичайному слововжитку, чи краще сказати у
природній настанові, для людини й не виявляється принципової різниці,
то для феноменології, яка претендує на дескрипцію засадничих очевидностей, що дозволяють орієнтуватися в світі, одного "слововжитку" вже
не достатньо. Й тоді, феноменологія постає як спеціальне дослідження
специфіки іншого та чужого у перебігу нашого досвіду (як це пропонує Б.
Вальденфельс), і звертається до теми пасивних синтез та допредикативності.
Якщо феноменологи грають цими відтінками, про що було зазначено
трохи вище, то мусимо тепер запитати: так все ж "чужий" чи "інший"?
Розгляньмо кілька стратегій: а) Е. Гусерль показує, що первинним є "чуже" ("fremd"), але аби показати це потрібно здійснити ряд методологічних процедур, які виявляють Іншого як alter ego ("не-Я"); б) Б. Вальденфельса, який говорить про сферу чужого як найбільш ширшу й первинну сферу, порівнюючи з іншим; в) М. Мерло-Понті взагалі вказує не неможливість повної редукції до "чужого", тому говорить про "досвід Іншого" ("l'expérience d'autrui"); г) Е. Левінас вважає, що сфера іншого
("autre") є первинною, тобто такою, що уможливлює саме людський світ,
й тому слід розпочинати феноменологічні описи саме з іншого ("аutrui"),
а не чужого ("étranger").
Теоретична принциповість криється ще й у вбачанні мети та застосовності феноменології. Для Е. Гусерля – це намагання побудови концепції інтерсуб’єктивності як спільного світу (принаймні в пізній період
його творчості). Для Б. Вальденфельса – це сфера культури, і тому науки про Чуже можна назвати феноменологією культури. Для М. МерлоПонті феноменологія постає як проясненням мов існування у світі й пос60

тає своєрідним варіантом феноменологічної антропології. Що ж до Е.
Левінаса, то для нього філософія – це завжди етика, й тому, на його
думку слід виходити з поняття "інше", аби потому здійснити адекватний
опис ставлення до Іншого. Як бачимо, таке розведення окрім предметного, ґрунтується ще й на своєрідному розумінні феноменології, її за1
вдань та можливостей їхнього вирішення .
Розуміння інакшості відбувається у двох аспектах: по-перше, інакшість як абсолютність, та, по-друге, як множинність іншого. Перший момент означає його "радикальність", тобто коли інакшість не є відносною
категорією, вона не утворює цілісності з "тотальним", й не є виведенням
з неї. Цим вона виявляє свою радикальність. Абсолютність іншого визначає апофатичний спосіб опису такого досвіду. Це означає подолання
онтологічного визначення Іншого. В такому випадку його інакшість не є
його сутністю або буттям. Приклади такого розуміння подибуємо у Левінаса, а саме раннього періоду творчості. Апофатичність іншого натякає
також і на покладання "межі іншого", й тоді у Левінаса отримуємо статус
– "позамежове" як "по той бік буття". Якщо мислити інакше в таких рамцях, то неможливим видається його розуміння – це завжди "нескінченне
наближення", тому варто говорити в слід за Левінасом про інакшість як
ставлення до Іншого.
Інший момент розуміння іншого є його принципова множинність та
розпорошеність. Навіть саме інше є таким у стосунку до себе, й показує
свою надлишковість, тобто інакшість іншого завжди перевершує будьяку думку про іншого. Інший – це завжди "більше ніж" чим ми є, і можемо
бути. Ще одним важливим висновком з ідеї надлишковості є неможливість редукування інакшості іншого чи то якоїсь ідеї, чи то феноменальної даності. І цей момент є підваженням не тільки феноменологічного
способу дослідження, а й будь-якої філософії, яка прагне до вияву та
опису такого досвіду. Це натякає нам не тільки на статус застороги чи
капітулювання, але й на перспективу та налаштованість на пошуки нової не-дискурсивоної, не-діалектичної мови задля автентичного опису
досвіду іншого чи принаймні наближення до дескрипції такого штибу.
Постає важливим для такого заходу й залучення окрім безпосереднього
й повсякденного досвіду, допердикативного досвіду, який увиразнює
деякі важливі моменти конституювання Іншого.
Для феноменології досвідчення фізичних об’єктів світу та явищ, тобто феноменів, а потому їх пізнання, не викликає "важких" теоретичних
проблем. Загалом фундаментальна антропологічна ситуація й може
бути витлумачена як ситуація появи іншого у досвіді. Не так все просто
й виникають проблеми, коли заходить мова про описи ситуації досвідчення Іншого. Яким чином ми маємо у досвіді те, що є: "неподаною самоподаністю" (Е. Гусерль); те, що постійно вислизає з-під мого погляду
(Ж.-П. Сартр); те, що здійснює жест у мій бік (М. Мерло-Понті); чи те, що
1
Зважаючи на це, часто-густо в українському філософському товаристві спостерігається
синонімічне вживання чужого й іншого, що, з огляду на вище сказане, некоректно, принаймні
для тих, хто займається феноменологією чи близькими до неї філософіями. У свою чергу це
тягне "перекручування" опису й розуміння власне Іншого.
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вимагає "Не вбий!" (Е. Левінас)? Простіше кажучи, феноменологія говорить про те, що інакшість Іншого є принципово несхоплюваною в аппрезентації. Він завжди ховається, екранує себе. Тобто, Інший потребує
особливого ставлення до себе – "нової" етики Іншого. Тому досвід Іншого можна витлумачити як досвід етичного.
Найпершим моментом, з якого має розпочинатися опис наявності у
нашому досвіді чужого та радикально іншого є дескрипція неусувних чи
антропологічних обставин, що дозволяє вести мову про фундаментальні засади такої присутності. В іншому випадку ми з необхідністю потрапляємо до пастки дискурсу про "інакшість", де її опис задається тією мовою, яка є прийнятною, тобто успішною для деякої наукової чи філософської спільноти. Такі антропологічні, тобто неусувні засновки, дозволяють справжній філософії (а під такою ми маємо на увазі передовсім
феноменологію) говорити про людину та її світ без усіляких позірностей
та хиб, "нав’язаних" природною настановою.
Феноменологія намагається не просто виявити основні схеми опису
досвіду іншого або чужого, а й реконструювати підстави такого досвіду, і
одночасно прояснити умови досвідченості Іншого. Отже, феноменологічні розвідки досвіду етичного здійснюється на двох рівнях: на теоретичному – як прояснення умов можливості досвіду етичного, і на "досвідному" – як підтвердження цих умов ноематичними описами переживань.
Відповідно – цінність феноменологічного методу не в тому, аби здійснити обґрунтування, тобто довести свої положення до істинних, але найголовніше показати "що" є для нас. Не побудувати строгу етичну систему, а здійснити опис етичної ситуаційності, яка має місце в подіях досвіду. Головне питання, що його постійно має порушувати перед собою
феноменолог є наступне – чи можливий такий досвід взагалі? У стосунку до нашого дослідження, запитаймо далі наступне: які переживання є
досвідом етичним?
Поява в нашому досвіді Іншого одразу є ставленням до нього. Тоді
звідки береться оце "ставлення"? Вочевидь в нас самих присутні структури, які допредикативно синтезують "анонімне існування" ("il y a") і дозволяють йому "говорити" до нас, з’являтися нам як абсолютно унікальна жива сутність. Тобто цей стосунок постає як сенсовий. Посправжньому зрозуміти означає існувати "тут", що і позначає французька мова. Перебування з Іншим означає не розуміння його, а ставлення
до нього: "Людина – це єдина істота, яку я не можу зустріти, не виражаючи, водночас ставлення до цієї зустрічі" [5, с. 11]. Розуміння є вторинним у стосунку до ставлення. Ставлення як звертання до Іншого передує розумінню, тобто до репрезентації його інакшості.
Але що в нас самих уможливлює переживання того, чим ми не є самі? Які умови можливості бути "подразненим" чи феноменологічною
мовою афікованим іншим чи чужим? Й водночас є умовою перебування
у світі взагалі? Такою "умовою" є наше тіло або тілесний спосіб існування, який забезпечує наймінімальніший та найперший стосунок до світу
загалом. Тіло, за Е. Левінасом – це є медія, що має конститутивний характер: "Тіло постійно оскаржує привілей, який приписують свідомості,
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привілей "визначати (prêter) сенс" усього на світі" [9, с. 136]. Тіло є не
просто річчю серед інших речей світу, а є фактом співіснування зі світом: "Тіло – це дещо, на що ми можемо вказати пальцем, оскільки воно
саме є цим вказуванням" [1, с. 383].
Отже, найперша присутність – це тілесна присутність. Але про що
тут мова? Йдеться про пра-розрізнення, приклад якого ми подибуємо у
М. Мерло-Понті. Він вбачає, що умовою такої рецептивності є наше тіло,
яке забезпечує переплетіння зовнішнього ("іншого") й внутрішнього
("Я"), і є способом переживання цієї подвоєності [10]. Воно і є найпершим розрізненням. Мерло-Понті визначає це як фундаментальний досвід "спів-існування" – це досвід "між", в якому поміж речей зовнішнього
світу постає щось, що хоча й подібне до мене, схоже на мене, рухається
подібно мені, але принципово інше – Інший.
Тілесність, отже, показує принципову та неусувну антропологічну
асиметрію, яка й дозволяє будь-яке розрізнення та орієнтування у цьому світі. Неусувна асиметрія фундує "розрив", що відкриває плюральність світу і можливість розрізнення як такого. Тілесний досвід є таким,
що не тільки виказує наявність чужого та іншого, але й відкриває шлях
до нього у межах нашого спільного досвіду світу. Тіло відкриває сферу
"між", у якій розгортається простір світу, а в ньому ми віднаходимо не
тільки себе й інші фізичні об’єкти, але й Інших як інших людей. Тілесний
спосіб буття, отже, означає особливу техніку "вироблення" цього світу.
Особливість цієї техніки полягає у певній тілесній конфігурації, яка у свій
унікальний спосіб розгортає світ, утворюючи "дистанції" та "розриви" –
можливості обживання цього світу.
Якщо поява Іншого є одразу "ставленням" до нього, то такий стосунок не може бути симетричним чи зворотнім, що уможливлює таку пару.
Асиметричність створює можливість для "справжнього" розрізнення на
підставі радикальної інакшості, а не аналогійної подібності. Це є справжній первинний досвід розрізнення. Стосунок вибудовується не із свідомості Я у акті ідентифікації, а із "самих речей", що своєю інакшістю
руйнують узвичаєний простір Я, провокуючи його, вимагаючи "відповіді".
Моє тіло – це умова сприйняття Іншого, як певної поведінки, яка схоплюється в його феноменальному тілі й виказує наявність його психічного життя, а отже виявляє в ньому деяку суб’єктивність. Тіло "показує"
нам стосунок до того, чим ми не є – з Іншим, який з’являється без нашої
на те згоди. Дистанція, що вводиться тілом, означає не просту присутність людини чи об’єктів природи (та культури) у горизонті нашого бачення. Це дистанція, що водночас є "близькістю", яка відмінна від репрезентації чи тематизації, але є абсолютною безпосередністю.
Тому "близькість" можна витлумачити як особливу техніку тілесності.
Тому, аби направду ствердити Іншого, тобто "побачити" його інакшість,
маємо у тілесний спосіб розмічати сферу "між", в якій і можлива зустріч
з ним. Феноменологічна етика Е. Левінаса говорить про близькість як
про особливу пасивність, очікування чи заціпеніння перед світом, але
яка власне і відкриває цей світ. Цей момент пасивності означає "зазнавання ("épreuve") світу", що змінює нашу тілесність, але тим самим і
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формує її стиль, тобто відкриває можливість для "новизни". Окрім цього
таке перетлумачення досвіду (від "expérience" до "épreuve") показує не
тільки зовнішнє домагання Іншого, а й неможливість уникнути відповіді
на це оскарження існування Я. Отже, це відкриває перспективу до етичного прояснення фундаментальної людської ситуації перебування у
світі.
Отже, феноменологія наполягає на тому, що про досвід слід говорити у найширшому сенсі, тобто як про подію, в якій відкриваються самі
речі. Досвід – це спосіб існування людини у світі, де окрім речей та явищ
світу є й інші люди, яким "так само" відкриваються речі та явища світу.
Феноменологія здійснює рух від індивідуального, тобто суб’єктивного
досвіду до інтерсуб’єктивного – як спільного й "узгодженого" досвіду. У
зв’язку з цим, вона починає говорити про чуже та інше у структурі досвіду, й зосереджується на описі Іншого як найбільш чужому та радикально
іншому. Але він як частина феноменально досвідчуваного світу постійно
ховає свою інакшість (як сутність), вислизає від тематизування свідомості. Тіло виказує його живу присутність у вигляді поведінки, жесту чи
погляду. Але разом з цим, воно й приховує його психічне життя, доступу
до якого ми, нажаль (або на щастя) не маємо. Відтак, Інший вимагає
особливого до себе ставлення – етики, яка залежить від особливої близькості, тобто специфічного тілесного способу перебування у світі. Отже, феноменологічна концепція досвіду відкриває перспективу для опису унікального досвіду етичного, як специфічного способу у світі.
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М. П. Коцюба
ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИ-АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЯСНЕНИЕ
ОПЫТА ЭТИЧЕСКОГО
Данная статься является попыткой осуществить феноменологическиантропологическое прояснение опыта этического. Предварительно проводится
экспликация феноменологического понимания опыта, во-первых, как события, в
котором отыскиваются сами вещи, и, во-вторых, как особенного способа бытия
человека в мире. Исследуется проблема появления Другого в опыте и подчеркивается этический характер такой ситуации. Тело как "позиция" фундирует такого
рода опыт, который можно назвать допредикативным и конститутивным для
человеческого мира.
Ключевые слова: опыт этического, допредикативный опыт, иное, Другой,
этика, близость, рецептивность, тело, телесность.

M. P. Kotsiuba
PHENOMENOLOGICAL-ANTHROPOLOGICAL CLARIFICATION
OF ETHICAL EXPERIENCE
The article is attempt to make the phenomenological-anthropological clarification of
ethical experience. Another purpose of this article is to present a phenomenological ethics.
The basic trait of the phenomenology is that it always takes its point of departure in lived
experience and what is given in it. The objective of the method used is not to prove but to
show. For phenomenology, experience is: 1) the event where things show themselves; 2) the
special way of being in the world. The experience is conceived of as a pre-predicative and prereflexive level that precedes and is presupposed in every theoretical discourse. And the
meeting of the Other in experience is just such a situation. The situation of appearance the
Other in our experience needs more detailed phenomenological-anthropological clarification.
The article deals with a problem of the emergence of the Other in experience and emphasizes
the ethical nature of such situation. Forming of corporeality and special passivity ("proximity")
make people sensitive to difference and otherness. The body as a "position" establish such
kind of experience, which should be called the prepredicative and constitutive of the human
world.
Keywords: ethical experience, prepredicative experience, otherness, Other, ethics,
closeness, receptivity, body, corporeality.
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КНУ імені Тараса Шевченка, Київ
ЗАСОБИ ЕМОЦІЙНОЇ МОВИ У ВІЗУАЛЬНІЙ АРГУМЕНТАЦІЇ
У статті запропоновано огляд сучасних концепцій неформального підходу,
присвячених поняттям візуальної аргументації та емоційної мови, досліджується
можливість їх взаємодії та сумісність в аргументації. Автор визначає одну з рис
сучасної епохи - швидкість сприйняття та передачі інформації - та досліджує зміни, які вона спричинила в царині теорії аргументації. У зв’язку з інформативним
прискоренням на лідируючі позиції виходить візуальна аргументація, за допомогою
якої вже кілька десятиліть медіа, реклама, дизайн, фільми здійснюють вплив на
аудиторію. Як констатують представники неформального підходу, більшість
візуальних аргументів містять засоби емоційної мови, що підсилюють переконання і водночас ускладнюють однозначність їх тлумачення. Метою статті було
довести сумісніть візуальної аргументації з емоційними засобами та продемонструвати на прикладах ефективність їх переконливої спроможності, як у рекламі, так
і в мережі Інтернет. На основі аналізу праць зарубіжних вчених та практичного
втілення теорії був зроблений висновок, що для найпродуктивнішого впливу емоційні прийоми у візуальній аргументації повинні використовуватися з урахуванням
контексту та тієї гносеологічної бази, якою оперує аудиторія.
Ключові слова: неформальна логіка, теорія аргументації, візуальна аргументація, емоційна мова.

1. Візуальна аргументація: актуальність вивчення та основні
позиції науковців.
Сьогодення диктує нові комунікативні шляхи, нові форми діалогу і
види аргументації. У зв’язку з розвитком Інтернету та цифрових технологій, темп життя у всьому світі набирає потужних обертів, сприйняття
відбувається швидше і вибірковіше, увагу аудиторії привернути стає все
складніше. У зв’язку з пришвидшенням передачі та сприйняття інформації саме візуальна аргументація вже кілька десятиліть виходить на
лідируючі позиції в гонці за аудиторію. Для перегляду візуального оголошення потрібно лише кілька секунд і цього часу достатньо для донесення вигідного замовнику повідомлення. За допомогою візуальної аргументації - медіа, реклами, дизайну, фільмів тощо здійснюють вплив на
аудиторію, адже візуальна аргументація має величезний переконуючий
потенціал. Рекламодавці навчаються зосереджуватися на тому, щоб
бути "на повідомленні", і, можливо, що більш важливо - "на емоції".
Правильно зображені емоції, в потрібний час, враховуючи стан реципієнта та контекст, - ось що провокує бажану реакцію цільової аудиторії.
Влучно підібрана картинка здатна змусити прийняти певну думку, підтримати позицію одного із лідерів на політичних перегонах, підняти нові
проблеми у суспільстві чи побудити до пошуку їх вирішення. Візуальні
аргументи використовують захоплюючі, яскраві оголошення, що часто
містять емоційні складові, а отже, привертають увагу, запам’ятовуються
і мають більший, порівняно з вербальними аргументами, інформаційнопереконливий потенціал, оскільки "… несуть у собі цілісну і в той же час
різноманітну інформацію "в згорнутому виді", відбиваючи узагальнене –
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в одиничному, типове – в унікальному" [2]. Однак, багато науковців неформального підходу вважають спірним питання правомірності візуальної аргументиції в тому числі і через її емоційну навантаженість. Метою
статті постає доведення суміності візуальної аргументації з емоційними
засобами та демонстрація на прикладах ефективності їх переконливої
спроможності, як у рекламі, так і в мережі Інтернет.
Проблеми візуальної аргументації та емоційної мови є досить актуальними серед представників теорії аргументації. Питання візуальної
аргументації розглядали в своїх працях такі вчені: Л.Грорке (L.Groarke),
Д. Бердселл (D. Birdsell), Е. Блейр (E. Blair), К. Шеллі (C. Shelley), А. Аспетіт (A. Aspetita) та ін. Аналізуючі останні дослідження та публікації,
можна стверджувати, що, до сьогодні тривають дискусії стосовно прийнятності такої теорії в рамках неформального підходу. Точної єдної
дефініції поняття "візуальна аргументація" досі серед науковців не існує.
Для нашої статті пропонуємо керуватися наступним визначенням: "візуальна аргументація - деякий тип потужного твердження, або такого твердження, яке підштовхує вас до роздумів, і при цьому вона не вимагає
свого словесного опису для аудиторії, який допоміг би зрозуміти її або
ідентифікувати аудиторію з нею" [6].
Л. Грорке (L.Groarke) був одним з перших теоретиків аргументації,
який звернув увагу на візуальні аргументи. Так, у своїй статті "Логіка,
мистецтво та аргументація", він намагається довести, що візуальне - це
не протилежність вербальному, а тому може бути досліджене тими ж
методами, що і словесні аргументи. Через цю схожість, вважає Л. Грорке, ми можемо говорити і про теорію візуальної аргументації як про галузь неформальної логіки. У згаданій статті він "хоче продемонструвати
необхідність розширення наших теоретичних горизонтів" [9, р. 105-129].
На закиди щодо неправомірності візуальної аргументації Л. Грорке зазначає: "Емоції і невизначеності, пов'язані з візуальними образами, на
противагу до слів, були явно перебільшені. Вони [дослідники] занадто
легко забувають, що одна з головних проблем, які виникають при роботі
з вербальними аргументами, це та ж сама невизначеність, двозначність
і емоційність мови (те, що відразу, вочевидь, виникає, якщо у повсякденних міркуваннях піднімаються такі теми, як аборти, ядерна війна,
права гомосексуалів і т.д.). Навпаки, сенс багатьох візуальних образів,
який виражений у картинках, саркастичних карикатурах і т.д., може бути
точним, визначеним і, головне, безпристрасним" [9, с. 107]. Звісно, не
все візуальні аргументи містять засоби емоційої мови, так само як і не
всі вербальні доводи мають емоційне забарвлення.
Продовжуючи працювати в заданому напрямку, Д. Бердселл (D.
Birdsell) разом з Л. Грорке (L. Groarke) намагаються трактувати візуальну аргументацію з точки зору прагмадіалектики. Вони формулюють три
основних принципи візуальної комунікації: 1) зображення можуть бути
зрозумілі в принципі; 2) їх потрібно тлумачити так, щоб виділити їх основні (візуальні та вербальні) елементи; 3) їх потрібно інтерпретувати так,
щоб вони вписувалися в загальний контекст [4, pp. 103-113].
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Е. Блейр (E. Blair) також стверджує існування візуальної аргументації
та визначає її, як "пропозиціональні аргументи, в яких складові та їхня
аргументативна функція і роль виражаються візуально, наприклад, завдяки малюнку, фото, відео, мультику, скульптурі та ін." [5, pp. 23-39]. У
своїй статті він показує приклади візуальних аргументів та підмічає певні тенденції їх проявів у різних галузях мистецтва. Так, Е. Блейр зазначає, що у драматичних картинах чи скульптурах не кожен твір є візуальним аргументом, а лише той, в якому "ми можемо знайти засновки та
передбачуваний з них висновок (неважливо, виражений він чи ні)"
[5, с. 28].
Ролан Барт (R. Bart) – французький філософ, визначний теоретик
семіотики, був одним з перших, хто побачив потенціал переконання у
візуальній аргументації. В роботі "Риторика образу" філософ спробував
виявити механізми переконання в рекламному дискурсі, адже знаки в
цій сфері відрізняються особливою виразністю для найефективнішого
впливу на адресата. У самому зображенні Р. Барт виділяє два рівня:
денотативний (буквальний) і конотативний (символічний). Перший - те,
що ми безпосередньо бачимо на зображенні. В теорії Р. Барта цей рівень зображення є втіленням іконічного знаку (знаки-копії, наприклад,
документальне фото, відбитки пальців), який заснований на подібності
зображуваного об'єкта і самого зображення. Іконічним знакам притаманний однозначний засіб розпізнавання: при безпосередньому візуальному контакті сутність сприймається без застосування додаткових
інтелектуальних зусиль та без залучення соціокультурного контексту.
Другий - конотативний - рівень зображення набагато складніший: з його
допомогою ми маємо можливість прочитати будь-яке зображення не
тільки буквально, але і вкласти в нього свої додаткові смисли (знакисимволи). Конотативні значення відносяться до області вторинних смислових ефектів. Конотативні смисли сугестивні, розпливчасті, тому їх
розшифровка завжди передбачає значну долю суб’єктивності. При цьому привнесення додаткових смислів в зображення так чи інакше легітимізоване суспільством, а тому смислові несподіванки виключаються, як
вважає Р. Барт. Тобто головну роль у знаковості символів відіграє конвенціональність, смислові домовленості, прийняті у соціальній групі або
суспільстві в цілому по відношенню до об’єктів, процесів, явищ. Не
менш важливим є й те, що конотативна насиченість зображення прямо
залежить від рівня ерудиції глядача, його емоційного стану та контексту
[1, с. 297-318].
Наприклад сучасна реклама нового смартфону Meizu: "досить носити нав’язане…" - на картинці зображена дівчина у в’язаному светрікупальнику, в центрі орнаменту якого - надгризена груша, поруч із нею
зображені моток із нитками та спиці в руках. Можна було б побачити в
цій рекламі лише дівчину в светрі, але зображення і текст для обізнаної
аудиторії повідомляють значно більше і спонукають обирати. Тобто йде
заклик – не купуй IPhone (лого надгризене яблуко), залиш нав’язані стереотипи, купуй Meizu – доступніший, але не менш якісний.
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Вивченням візуальної аргументації займається і К. Шеллі (C.
Shelley), який вважає, що теорія візуальної аргументації має складатися
з риторичної та демонстративної моделей. У риторичній складовій теорії "зображення підтримує деякі висновки шляхом активації концепції
глядача приблизно так само, як і в словесному спорі. У демонстративній
моделі зображення підтримує деякі висновки, звертаючись до візуальної компетенції глядача, тобто, так званих "очей розуму" (термін Гіра
(Giere))" [10, pp. 85-86]. Таким чином, він також показує, що контекст та
певна сформована культура сприйняття зображень має велику роль при
вивченні візуальної аргументації. К. Шеллі практично показує це на прикладі наукової ілюстрації "Марш прогресу", яку ми розглянемо дещо
пізніше [10, p. 87].
Ще один дослідник візуальної аргументації А. Аспетіт (A. Aspetita)
вважає, що зображення грають таку ж роль в процесі аргументації, як і
слова. Але для них є необхідним свій метод дослідження, завдяки якому
не потрібно було б кожного разу переводити їх у вербальну площину,
так як подібна процедура рідко коли може повністю передати зміст візуальних аргументів. Крім цього він вважає, що і вербальна, і візуальна
мови вимагають від людини певних знань про правила, культуру, контекст використання і т.д. [3]
2. Емоційна складова переконання у візуальній аргументації.
Емоції - настільки вкорінені у людському існуванні, що найчастіше є
не віддільними і часом не контрольованими складниками нашого життя.
Все, що ми сприймаємо проходить певний емоційний цензор і лише
після цього ми або погоджуємося з почутим/побаченим/прочитаним, або
ж відкидаємо його.
Традиційно емоційні звернення розглядаються як хибні кроки в аргументації. Однак, це занадто просте уявлення про роль емоцій у неформальному дискурсі, де звернення до емоцій відіграють важливу роль,
яку не варто недооцінювати. В більшості стандартної літератури, що
розглядає питання зв’язку емоцій та аргументації, емоціям відводиться
допоміжна функція: спікер апелює до почуттів – жалю, страху, сорому,
щоб підвищити інтеракцію, насадити свою точку зору, спрямувати до
дій. В "альтернативній" концепції, яку пропонує неформальний підхід,
емоції слід розглядати самостійно, засоби емоційної мови - як окремі
об’єкти аргументації. Наприклад, під час обговорення ядерної політики
емоція, притаманна опису наслідків ядерної війни (скажімо, знищення
бомби на Хіросіму) може відіграти легітимну роль у аргументах. У судочинстві існує явний простір для впливу злочину на емоційний стан жертви, який, як правило, розглядається при винесенні вироку.
Зростаючий інтерес до емоцій, що протікає останні 15 років, перетинає межі між нормативними та дексриптивними підходами в аргументації. З нормативної точки зору, завданням аналізу є оцінка аргументацйних якостей (достоїнств): важливим постає визначення критерію, що
дозволить розрізнити раціональне та помилкове застосування аргументації (зазвичай два шляхи – логіко-дедуктивна прийнятність-істинність
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та прагматична відповідність). Найбільш правомірно емоційна мова постає в межах прагматичної теорії Дагласа Волтона (Douglas Walton). У
більш
радикальному
сприйнятті
існує
концепція
емоційноаргументаційних відносин. Де емоції є самостійними об’єктами аргументації: в цьому випадку мовці не стільки апелюють до емоцій скільки формулюють причини, чому вони відчувають (чи не відчувають) конкретні
емоції і чому ці конкретні емоції слід (або не слід) відчувати. Ця альтернативні концепція наголошує на аргументаційності самих емоцій.
Наприклад, теоретик аргументації, який належить до канадської
школи, М. Гілберт (M. A. Gilbert) у своїй книзі "Coalescent Argumentation"
показує, що емоційні, інтуїтивні і фізичні аргументи слід признати легітимними і вивчати так само, як і логічні аргументи. Він називає свій підхід "зрощена аргументація" (Coalescent Argumentation) і вважає, що її
ціль - "це знаходження аргументу, спільного для двох сперечальників,
якій базується на якомога сильнішому об’єднанні їх позицій" [7, p. 70].
Взагалі, Гілберт констатує, що "не існує жодної аргументації, суперечки
та комунікації без хоча б мінімального використання емоцій [8, р.43].
Вчений стверджує: "емоційні аргументи є центральними в людських
суперечках…вони включають такі елементи як ступінь обов’язку, глибину і об’єм співчуття, щирості і рівень спротиву. … Емоції часто розповідають нам, в що люди вірять, і що значно важливіше, чи стоїть щось за
їхніми словами. У багатьох аргументаціях, особливо інтимних, емоції
можуть допомогти вийти з глухого кута, звернувши увагу на ступінь зацікавленості партнера. Спроби звести емоційну комунікацію до певного
більш академічного модусу, ігнорують той факт, що те, про що комунікують в емоційній аргументації є значно більшими за словами чи навіть
дії комунікації. Ось чому потрібно відкинути редукціонізм. Це те ж саме,
що перекладати поезію з однієї мови на іншу – частина сенсу збережеться, але саме серце поеми буде втрачене [7, pp. 83-84].
Те ж саме часто стосується і візуальних аргументів: не всі з них можна і потрібно намагатися висловити мовними засобами, адже кожен
реципієнт по-своєму трактує побачене, в залежності від власного досвіду, контексту, стану і т.д. Найчастіше візуальна аргументація апелює
саме до Патосу (модус публічного виступу у риториці, засоби якого апелюють до почуттів), її мета - викликати реакцію аудиторіії: захоплення,
жаль, переконання, захват, співчуття та ін. І найшвидший спосіб досягення такої цілі – саме емоційна передача інформації. Гілберт пропонує
здійснити реконцепцію аргументації (як вербальної, так і візуальної), в
якій будуть визнані емоційні аргументи як унікальний жанр аргументу,
що необхідно оцінювати інакше, ніж в традиційних підходах.
К Шеллі доводить, що за структурою, вже згаданий, візуальний аргумент "Маршу прогресу" втілює словесну "метафору, в якій люди, що
розташовані вище є кращими за тих, хто нижче". Таким чином зображення несе емоційне забарвлення і посилює вплив на аудиторію, тобто
візуальна аргументація поєднується із засобами емоційними мови
[10, pp.85-96].
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Л.Грорке наводить багато прикладів (картин, мультфільмів, малюнків, карикатур і т.д.), які демонструють той факт, що при створенні візуального аргументу митці часто використовують такі ж прийоми, як і при
побудові вербального. Так, у картинах може бути структура аргументу,
яка складається з засновків та висновків, і її неважко висловити. Окрім
цього, художники часто використовують метафори, гіперболи, порівняння, літоти та інші засоби емоційної мови, які були відомі людству ще з
античних часів та активно застосовувалися у вербальних аргументах.
3. Приклади візуальної аргументації з емоційними компонентами.
Візуальні аргументи, безумовно, більш запам'ятовуються, ніж ті, що
просто містять слова. Люди за своєю суттю є емоційними, а наші емоції
впливають на наші рішення у всіх аспектах нашого життя. Це стосується
й візуальних аргументів. Найбільш очевидні емоції, що помітні в візуальному аргументі контрастні - щастя і сум. Ви можете просто подивитися на предмет і одразу розповісти про емоційний стан, який він викликає. У візуальних аргументах Патос найчастіше використовуває гумор,
шок або смуток.
Приклад 1: Соціальна реклама про домашнє насильство телефонної
лінії довіри у Сінгапурі (Aware Helpline in Singapuje) [11]
У соціальній рекламі, мета якої показати, що словесне залякування
та образа, можуть бути настільки ж поганими, як і фізичне насильство,
зображені чоловік, що кричить на жінку. Але його крик показано гіперболізовано: він представлений у вигляді кулака, що б’є жінку просто в обличчя. Зображення наскрізь емоційне: вирази обличь людей на ньому й
такий жест нікого не залишать байдужими. На знімку чоловік знаходиться над жінкою на горизонтальній рівнині, що відображає зверхнє ставлення до жінок в суспільстві, а також важливою є сіро-чорна гама зображення, яка передає тяжкість словесних обвинувачень. Кулак на зображенні є символом того, які наслідки може спричинити словесна образа. В українському фольклорі є дуже точна приказка "Рана загоїться,
зле слово — ніколи", на нашу думку, саме вона гіперболізовано представлена в даному соціальному знімку. Це оголошення безпосередньо
відноситься до Пафосу, оскільки намагається апелювати саме до емоцій глядачів. Ви можете відчути біль від того, що переживає жінка, чуючи образи та гнів чоловіка, що наносить словесний удар. І хоча текстові
елементи повністю відсутні, картина та емоції, що вона містить – влучно
передають смисли про небезпечність образ, які теж відносяться до домашнього насильства.
Приклад 2: антирекламне зображення Чилійської копрорації проти
раку "Конак" (CONAC Chilean Corporation Against Cancer) [12].
На зображенні – маленький хлочик ридає, адже він у димовому зашморгу. Для кожної людини спокійно дивитися на плач дитини неможливо, а отже, така картинка знаходить відгук аудиторії, кожен зреагує та
зупиниться розібратися у чому річ. Емоції малюка досить яскраво передають мету цього оголошення – припинити курцям палити в присутності
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дітей. Однак, в даному прикладі, емоційна складова стосується не лише
зображення, а й тексту, що присутній дрібним шрифтом "Паління – не
просто суїцид, це – вбивство", де застосовується такий емоційний засіб
як ампліфікація. Усе разом здійснює максимально переконувальний
ефект.
Більшість тем, що досліджуються в теорії аргументації та комуікативних сферах обов’язково включені до глобалізаційного процесу в інформаційному просторі. Сьогодні, із розвитком комунікаційних та Інтернет
технологій актуальним для розгляду постає іще один засіб емоційної
мови, що має відношення до невербаліки та візуальних аргументів. Кожному нині знайомі слова "смайл" (smile), емотикон, емограмма та те,
що ховається в їх змісті. Смайли – це графічні символи, що застосовуються для вираження емоцій і виникли внаслідок не емоційності, монотонності письмової комунікації. За допомогою одного ")", "(", двох ":)", ":(", чи трьох ":-)", ":-(" знаків виражаються найпростіші емоції: радість,
задоволення, сміх, сум, невдовлення і т.д. Це дійсно універсальний спосіб швидкого передання емоцій через письмо, що відомий нині кожному
та дуже популярний. Смайли пройшли певну еволюцію: від найпростіших знаків до картинок та анімацій. На нашу думку емотикони – є найяскравішими та найбільш поширеними емоційнонавантаженим візуальними аргументами. Emoji зараз використовується приблизно на половині
кожного речення на таких сайтах, як Instagram, і Facebook, Twitter та ін.
Це найпростіший спосіб реакції на певну публікацію чи подію. Для багатьох смайли - це захоплююча еволюція того, як ми спілкуємося, для
інших вони - лінгвістичний Армагеддон. Деякі науковці вбачають в емотиконах нову віртуальну мову. У смайлах – кожному графічному зображенні відповідає конкретна емоція.
Найпростіші смайли та емоції, які вони висловлюють, можна зобразити наступним чином:
:)

:-)

:(
=)
:>
:D
:}
;)
:Х
8)
:’(
:|
:’)
:/
:ь
>:(

:-(
=-)
:->
:-D
:-}
;-)
:-Х
8-)
:- ’(
:-|
:’-)
:-/
:-ь
>:-(

Посмішка, жарт, радість, задоволення, гарний
настрій
Сум, розчарування, невдоволення
Відкрита радість
Єхидна посмішка
Сильний, істеричний сміх
Сарказм
Загравання, підморгування
Мовчання
Здивованість
Сльози
Байдужість, нудьга
Чуттєвий момент
Недовіра, сумнів
Кривляння, дражнення
Злість
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Ми відобразили мінімальний перелік найпростіших смайлів. На сьогодні їх коло розширилось, більшість з них контекстуально обумовленні.
Смайли кодують емоції та почуття. Часто їм навіть не потрібні повноцінні речення, вони виступають самостійними емоційними символами,
смисловими одиницями. Смайл – це чиста експресія, яка здатна міняти
хід переписки в соціальних мережах, у чатах та на форумах, може як
примирити та зменшити напругу у суперечці, так і спровокувати конфлікт, а отже, має вплив на співрозмовника. Тому в сучасному аргументативному дискурсі смайли вивчають як такі засоби, що знаходяться на
перетені візуальної та емоційної сфер аргументації. Знаки в emoji - іконічні: найчастіше існує прямий причинний зв'язок між знаком та ідеєю,
яку він викликає. Співрозмовник у мережі може відправити підморгуючий смайл, що здатен слугувати різними аргументами – або прямим
підморгуванням, залицянням або підбадьорюванням. Інколи застосовують кілька емотиконів і розповідають таким чином про подію лише
візуально.
Більше того, мотивація до знаків у смайлах може бути символічною.
Особливо яскравим прикладом цього є трійка емотиконів-мавп:
Три мудрі мавпи зображують живописний принцип: не бачимо зла,
не чуємо зла, не кажемо зла. Цей принцип випливає зі східної традиції,
ймовірно, через вчення Конфуція, чиї висловлювання включають таке:
"Не дивіться на те, що суперечить пристойності; не слухайте того, що
суперечить пристойності; не говоріть того, що суперечить пристойності".
Висновки. З вищезазначеного випливає, що візуальна аргументація
займає значну нішу в житті сучасної людини. Завдяки швидкій та влучній передачі інформації, прийоми візуальної аргументації все частіше
зустрічаються в таких сферах як Інтернет-простір, реклама, фільми,
медіа тощо. В науковому колі відбувається активне вивчення та дослідження засобів візуальної аргументації, обговорення спірних питань та
визначення її місця в теорії аргументації. Використання емоційної мови
в аргументації, в тому числі і у візуальній, стають все більш популярними. Життя прогресує, начасі основна його риса – швидкість: швидкість
передачі інформації і швидкість її сприйняття. На передову позицію в
захопленні та переконанні аудиторії впевнено просуваються візульні
аргументи. Емоційна мова, що присутня у них, супроводжується рядом
специфічних засобів: метафора, евфемізми, ампліфікація, літота, провокаційні слова, непрямі прийоми і т.д. У візуальній аргументації ці прийоми постають найбільш ефективними в синтезі з яскравим зображенням та раціональним коротким текстом. Як констатують представники
неформального підходу, більшість візуальних аргументів містять засоби
емоційної мови, що підсилюють ефективність переконання і водночас
ускладнюють однозначність їх тлумачення. Коли переконання ведеться
через листування, ЗМІ, фільми, книги чи статті в мережі Інтернет, реципієнт сам забарвлює побачене на ґрунті власних почуттів та емоцій,
важливим постає підштовхнути його до вигідних замовнику переживань,
що спровокують правильні думки, а потім і дії. Вченими доведено, що
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найшвидше реагує саме права півкульна головного мозку, яка відповідає за емоційне сприйняття та обробку всієї невербальної інформації.
Особливо успішним постає тандем візуальної аргументації з емоційною
мовою в такому сучаному способі спілкування як емотикони. Варто також зазначити, що емоційні прийоми у візуальній аргументації для найпродуктивнішого впливу повинні використовуватися вчасно та влучно, з
урахуванням контексту та тієї гносеологічної бази, якою оперує аудиторія.
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М. Н. Маевская
СРЕДСТВА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА В ВИЗУАЛЬНОЙ АРГУМЕНТАЦИИ
В статье предложен обзор современных концепций неформального подхода,
посвященных понятиям визуальной аргументации и эмоционального языка, исследуется возможность их взаимодействия и совместимость в аргументации. Автор определяет одну из черт современной эпохи - скорость восприятия и передачи информации - и исследует изменения, которые она повлекла в области теории
аргументации. В связи с информативным ускорением на лидирующие позиции выходит визуальная аргументация, с помощью которой уже несколько десятилетий
медиа, реклама, дизайн, фильмы осуществляют влияние на аудиторию. Как констатируют представители неформального подхода, большинство визуальных
аргументов содержат средства эмоционального языка, которые усиливают убеждение и в то же время усложняют однозначность их толкования. Целью статьи
было доведести совместимость визуальной аргументации с эмоциональными
компонентами и продемонстрировать на примерах эффективность их убедительности, как в рекламе, так и в сети Интернет. На основе анализа трудов зарубежных ученых и практического применения теории был сделанный вывод, что для
самого продуктивного влияния эмоциональные приемы в визуальной аргументации должны использоваться с учетом контекста и той гносеологической базы,
которой оперирует аудитория.
Ключевые слова: неформальная логика, теория аргументации, визуальная аргументация, эмоциональный язык.

M. M. Mayevska
MEANS OF EMOTIONAL LANGUAGE IN VISUAL ARGUMENTATION
This article offers review of the modern conceptions of informal approach, devoted to the
concepts of visual argumentation and emotional language. The article investigates possibility
of their co-operation and compatibility in argumentation. The article’s author determines one
of feature of modern epoch as a speed of perception and information transfer and investigates
changes that it entailes in argumentation theory. Due to this informing acceleration, a visual
argumentation gets the leading positions. A few decades Medias, advertisement, design, films
carry out influence on an audience by means of visual arguments.
As representatives of informal approach establish, most visual arguments contain means
of emotive language, that strengthen persuasion and at the same time complicate its
interpretation. The main goal of the article is to prove compatibility of visual argumentation
with emotional components and to show on examples efficiency of their persuasiveness in an
advertisement and in the Internet. After analysis of labours of foreign scientists and practical
examples the articles comes to a conclusion, that for the most productive influence emotional
means in a visual argumentation must be used with considering of context and audience’s
gnosiological base of understanding.
Keywords: informal logic, theory of argumentation, visual argumentation, emotional
language.
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І. В. Петленко, асп.,
КНУ імені Тараса Шевченка, Київ
ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЙНА СПАДЩИНА ІНДІЇ В
ДОСЛІДЖЕННЯХ БРИТАНСЬКИХ ОРІЄНТАЛІСТІВ XVIII-XIX СТ.
У статті розглянуто доробок британських науковців Г.Т. Колбрука, У. Джонса,
Ч. Уілкінза, що присвячений філософії та релігії Індії. Виявлено особливості підходів кожного з науковців та визначено їх роль і внесок в розвиток індології. Визначено, що в першу чергу вони займалися перекладами зі санскриту. Але також зробили
свій внесок в розвиток компаративістики, порівняльного мовознавства, аналізу
текстів індійських мудреців, що стосувалися права, математики, філософії та
релігії. В їхніх працях вони не просто описують вчення стародавніх та середньовічних індійських шкіл, але ї проводять паралелі та порівнюють їх з європейськими
філософськими вченнями. Результати наукових розвідок Г.Т. Колбрука, У. Джонса,
Ч. Уілкінза є актуальними як в контексті дослідження індійської філософії як самостійної так і в розвідок в сфері методології історико-філософського дослідження
східної (а саме індійської) філософської думки.
Ключові слова: індійська філософія, компаративістика, Г.Т. Колбрук, У. Джонс,
Ч. Уілкинз.

Перші відомості про філософську спадщину Індії дійшли до нас більшою мірою не від самих індійців, а від дослідників-орієнталістів, зокрема тих, що приїхали в країну, коли вона ще мала статус британської
колонії. Дослідники в цій царині стикнулися з браком джерел та відсутністю перекладів. Тому їх робота над доробком мислителів Індії була здебільшого пов’язана з перекладами оригінальних текстів та спробами
інтерпретації ключових принципів та понять індійської традиції.
Мета статті – дослідити яким чином індійська філософія та релігія
були представлені в наукових доробках британських орієнталістів XVIIIXIX ст.
Ступінь дослідженості теми. В першу чергу варто згадати прізвища
дослідників, яким присвячена дана стаття. Адже саме вони запропонували перші переклади і від них до нас дійшли перші дані про індійську
філософську традицію. Це Г.Т. Колбрук, У. Джонс, Ч. Уілкінз.
Якщо говорити про ступінь дослідженості індійської філософії в сучасному українському науковому дискурсі, то варто згадати наступні
імена: Г.В. Гнатовська, Ю.Ю. Завгородній, О.В. Кіхно та ін.
Зацікавлення філософією Індії, та й думкою всього Сходу зокрема,
виходить на новий рівень з появою розвідок, які ми можемо охарактеризувати як компаративізм в історії філософії. "В основі формування філософської компаративістики на перших етапах її становлення, знаходимо
боротьбу з європоцентризмом. Надзвичайно цікавою і важливою є тематика колоніальної та постколоніальної проблематики, що безперечно
справила потужний вплив як на західні сходознавчі студії так і на характер і зміст дослідження власної духовної спадщини представниками
східних культур" [1].
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Філософська компаративістика є напрямом історико-філософських
досліджень, що займається проблемами, які пов’язані з встановленням
діалогу культур на ґрунті мови, традицій, філософії, релігії. Завдання
порівняльної філософії полягає в включенні усіх філософів в цілісну
систему, що формується на основу єдиного розуміння самого поняття
філософія.
Свою історію філософська компаративістика офіційно починає з початку ХХ ст. Але подібні розвідки почали здійснюватися набагато раніше. Мислителі на кшталт Г.Гегеля чи А.Шопенгауера на свій манер,
адаптували індійські ідеї до своєї концепції.
Компаративістика починається з порівняльного мовознавства, що
поступово переходить в сферу філософії. Потреба перекладу термінології зі збереженням первинних смислів – одна з центральних проблем
для цієї галузі знання.
Саме поняття "comparative philosophy" було введено в 1899 році одним індійським культурологом Б. Сілом. І вже на початку ХІХ ст. оформлюються основні вектори подальших її досліджень. Коротко означимо їх.
Перший – пошуки "праджерела" мудрості. Цей шлях запропонований
санскритологом У. Джонсом, що прагнув за аналогією з мовознавством
(прамова як основа всі мов, спільне ядро) шукати витоки філософії в
усьому світі. Другий вектор – вплив східних вчень чи окремих філософем на європейський світогляд від часів Піфагора й до сучасності. Й
третій – віднаходження подібностей у вчення представників східної та
західної думки на основі співвіднесення значень філософських категорій
та філософем [2].
Варто відзначити, що пошуки "східного коріння" європейської культури досить популярний напрям орієнталістичних досліджень. Можемо
читати досить ґрунтовні роботи про, наприклад, впливи на християнство
релігій Єгипту та Месопотамії, чи на Аристотелеву логіку вчення про
силогізм з Індії.
Досить близьким та все ж дещо відмінним в методологічному плані є
третій напрям компаративістики – співвіднесення ідей. До цього напряму можна зарахувати П. Дойссена з його "безперервною філософією",
що оформлюється вже в упанішадах і через еллінську філософію доходить до І.Канта та А.Шопенгауера. Сюди ж ми включимо Дж. Девіса, що
порівнює сакх’ю з песимізмом нового часу, М. Мюллера (спінозизм vs
веданта) та ін.
Уже накреслене коло проблем та способи їх вирішення остаточного
оформлення набувають лише в ХХ ст., коли виходить робота П. Массон-Урселя "Порівняльна філософія" ("Comparative philosophy", 1926).
Це стає базою методології та компаративістика входить в дослідження
культурологів, релігієзнавців, істориків філософії. Філософські традиції
Індії, Китаю та Європи розглядаються як такі, що мають спільні витоки,
архетипи, філософеми, кліше тощо.
В 1937 році виходить робота В. Хайман "Індійська і західна філософія: дослідження контрастів". Де на противагу пошукам подібностей
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навпаки загострюється протиставлення та відмінності двох культурних
та філософських систем. Наголошується на їх полярності одна відносно
одної.
Взагалі поява такого роду досліджень в ХІХ ст. в царині філософії
сприяла тому, що в 1939 році відбулася перша з низки конференцій
присвячена філософам Сходу та Заходу на базі Гавайського університету. Одним із головних організаторів цього заходу був Ч. Мур, відомий,
крім іншого, своїми розвідками і сфері філософії Індії та співпрацею з С.
Радхакрішнаном, одним з президентів республіки Індія та відомим філософом і дослідником індійської та європейської філософії.
Саме з цих пір філософська компаративістика нарешті починає активно взаємодіяти з іншими галузями (країнознавство, світова філософія,
культурологія, лінгвістика тощо), продукуючи нове знання [3]. Проте
компаративістика лише на зовсім недавньому етапі оформилася цілісно
методологічно, усвідомила свої цілі та предмет дослідження, віднайшла
своє місце серед всього громіздкого комплексу філософського знання.
Перейдемо до більш детального розгляду доробку в сфері дослідження індійської філософії орієнталістами-компаративістами на прикладах деяких персоналій. В даній статті ми зосередимо свою увагу лише на науковцях, що були першими відкривачами індійської думки.
Першим, кого варто згадати, є Уільям Джонс (1746-1794) філолог і
перекладач, член Азіатської спільноти, знавець санскриту, індолог. Відомий як засновник порівняльного мовознавства.
Індією та її культурою почалося з його приїзду в Калькутту. Там він
почав вивчення санскриту, а також брав участь в засіданнях Бенгальської азіатської спільноти. Ідея відкрити європейцям надбання індійської
філософії, чи навіть культури в цілому, стали його метою.
Санскрит на думку дослідника "мова чудової побудови: більш досконала, ніж грецька, більш багата словарним запасом, ніж латина, більш
вишукана, ніж попередні дві та водночас має більш вагому спорідненість с тією та іншою… вона настільки значима, що жоден філолог не
може досліджувати ці три мови без відчуття впевненості, що вони мають спільне джерело" [4].
Пошуки "правмови" У.Джонса були підтримані Джеймсом Бернетом
лордом Монбоддо. Читаючи їх переписку знаходимо підтвердження
того, що вони цілком серйозно зайнялися пошуком культурних контактів
греків та індусів. І територію, де міг відбутися цей обмін міг бути Єгипет.
Посилаючись на дослідження співставлення мов санскриту, грецької та
латини. Дж. Б. Монбоддо висловив думку про те, що ці мови можуть
бути спорідненими як діалекти якось єдиною, старішої мови [5].
В коло інтересів У. Джонса входило не лише мовознавство, але й
філософія та релігія. На основі прочитаних та перекладених ним текстів
він виокремив точки дотику у вченні індійських даршан та еллінську філософію.
Мислитель вважає, що вивчати греків неможливо без прочитання
текстів шруті та смріті. Адже як і для мови, так і для написаної нею фі78

лософіє є одне джерело. Саме тому він доходить наступного висновку
щодо співставлення надбань західних та східних мудреців.
Ньяя в своїх поглядах нагадує доктрину Аристотеля (проблеми логіки та обґрунтування), вайшешика – Фалеса (проблеми натурфілософії,
та атомізму), санкх’я – піфагорійців (число як центральна категорія),
йога Патанджалі найближча до стоїків (правила поведінки), міманса –
Сократа, а веданта – Платона.
Таким чином, У. Джонса можна сміливо вважати відкривачем санскриту та індійської думки для європейців. Він не просто перекладач, він
піонер компаративістики, що пізніше був підхоплений багатьма мислителями та дослідниками не лише Європи, але й країн Сходу.
Наступний дослідник, який без сумніву стоїть біля витоків індології та
філософської компаративістики є Генрі Томас Колбрук (1765-1837). Він
потрапляє Індію в якості клерка, його мета – систематизація та розбір
здебільшого юридичних документів.
Вже приїхавши до країни, він знайомиться близько з її культурою,
релігією, соціальним устроєм. Вивчення санскриту та спілкування з
представниками вищих варн дозволяють йому зануритися в атмосферу,
що панувала в Індії, а також краще зрозуміти особливості її способу мислення.
Варто відзначити, що коло інтересів Г.Т.Колбрука можна поділити на
три сфери: право та судова практика, математика, філософія та релігія.
При цьому варто зауважити, що на той час перекладів оригінальних
текстів було досить мало. І мислитель сам вивчив санскрит та освоював
тексти "Законів ману", "Артхашастри", "Санкх’я-каріки" тощо.
Для того щоб зрозуміти значущість внеску Г.Т. Колбрука і індологію
варто оглянути його здобутки в кожній з сфер, якими він займався.
Судочинство ним аналізувалося саме там, де фактично збереглася
індійська система. Він класифікує види судів та виводить їх градацію.
При цьому дослідник знайомиться з текстами як класичними для індійської традиції (що пояснюють загальні принципи соціального устрою та
основи юриспруденції), так і документами вже сучасного йому періоду з
прецедентами. Ми не будемо детально зупинятися на запропонованій
ним класифікації. Адже нас більше цікавлять його надбання в царині
філософії. Та все ж варто наголосити, що він прояснює яким чином діє
прив’язка до кастово-варнового устрою системи правосуддя. Зокрема
цьому присвячена його робота "Перелік індійських класів".
Г. Т. Колбрук високо оцінює здобутки індійських математиків. Його
переклад Бхаскари і Брахмагупти не просто транслюють здобутки Індії в
цій царині, але й доповнені аналогіями з грецькими математиками і їх
методами дослідження.
Ще цікавішим є його доробок в царині досліджень індійської філософії. Як знавець санскриту він звертається до текстів упанішад, сутр даршан…
В своїй роботі "Нарис з Вед" Г. Т. Колбрук робить певний підсумок
отриманої інформації, а також аналізуючи філософське надбання Індії
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проводить паралелі з європейською філософією, з якою був знайомий
на високому рівні.
В цьому напрямі показовим є його порівняння санкх’ї з піфагореїзмом. Для нього близькість цих вчень базується на ролі числа та перерахування принципів світобудови (першопочатків). Розуміння природи
(Пракріті) санкх’яїками він вважає подібним до вчення Іоана Скотта Еріугени, що викладено в трактаті "De divisione naturae".
Крім цього на основі аналізу вчення міманси він випускає ряд статей
присвячених ритуалу в індуїзмі. Також він не упускає вчення неортодоксальних шкіл (буддизму, джайнізму, черваки). Всі даршани він включає
в єдину систему з двома полюсами на яких стоять з одного боку веданта, а з іншого чарвака, між ними відповідно до близькості чи віддаленості до текстів шруті.
Таким чином, Г.Т Колбрука по праву можна назвати родоначальним
індології як наукової дисципліни й філософської компаративістики. Його
переклади, підручник з санскриту, статті та есе – це результат роботи
над оригінальними джерелами, спілкування з брахманами та заглиблення в культурну атмосферу Індії. Хоча з точки зору сучасного дослідника деякі ідеї англійського мислителя здаються невідповідними, та варто зважати на тогочасний стан досліджень в цій сфері і брак джерел.
На останок варто наголосити на вплив ості ідей Г.Т. Колбрука, зокрема саме на нього спирається Г. Гегель в своєму аналізі "Бхагаватгіти" [6].
Наступним, кого варто згадати, є Чарльз Уілкінз (1749-1836) – друкар
та сходознавець, творець першого шрифту деванагарі, член Королівської спільноти, перекладач.
Разом з Гордоном Джонсоном сприяв створенню Азіатської спільноти в Бенгалії. Там же в Індії вивчив санскрит у пандита Калінафи. Це
стало першим кроком в його розвідках. Потім він займався перекладом
епосу "Махабгарати". Хоча так його й не закінчив.
Проте найголовнішим його здобутком та вкладом і індологію був перший переклад з санскриту на європейську мову. Це був переклад "Гіти", що 1785 року вийшов під назвою "Бхагаватгіта чи діалоги Крішни і
Арджуни".
Повернувшись в Англію він стає директором Індійської домашньої
бібліотеки (що зараз є частиною Британської бібліотеки). А також він
активно займався розробкою шрифту деванагарі для книгодрукування.
Цей шрифт призначений для друку текстів на санскриті, гінді та деяких
інших індійських мовах.
Ч. Уілкінз відрив період в дослідженні індійської філософії та релігії,
який характеризується безпосереднім зверненням до оригінальних
першоджерел. Вивчення санскриту дозволяє уникнути подвійного перекладу. І це стало якісно новим етапом історико-філософських та релігієзнавчих розвідок в індології.
Таким чином, розглянувши вклад в розвиток сходознавства в цілому,
а особливо індології, британських орієнталістів варто відзначити, що
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коли проблем, з якими вони зіткнулися при розгляді філософськорелігійно думки Індії було досить широким. В першу чергу – це відсутність перекладів і необхідність освоєння санскриту. Складність полягала
не лише в тому, що це мертва мова, і дійшла до наших днів лише в письмовому виглядів (сакральні тексти, епоси), але і її полісемантичності.
Тому перекладаючи основні тексти, варто звертати увагу не лише на
пряме значення терміну, але на контекст, в якому він застосований. Подруге, особливість подачі вчення індійцями. В них досить потужна коментаторська традиція, в той час як тексти, наприклад, сутр мають стислий вигляд і часто незрозумілі непосвяченому в традицію дослідникові.
По-третє, синкретизм філософії, релігії, культурного і соціального життя,
що типовий для Індії не є таким очевидним і зрозумілим європейцям.
Тому, наприклад, Г.Т. Колбрук в коло свої інтересів окрім звернення до
"Вед", також займався розглядом правих текстів, аналізом соціальної
структури суспільства, цікавився доробком індійських математиків. В
його працях ми знаходимо багато аналогій і порівнянь з історії науки та
філософії Європи та Індії. Він стояв біля витоків компаративістики, зокрема в напрямі Індія – Європа.
Ч. Уілкінз відомий здебільшого як автор друкарського варіанту шрифту деванагарі, що дозволив видавати переклади релігійних та філософських текстів мовою оригіналу. Його перу належить перший переклад "Гіти".
Особливий вклад в розвиток компаративістики та дослідження індійської філософії належить У. Джонсу. Він був засновником "порівняльного мовознавства". Він шукав спільне коріння всіх мов, для чого займався
співставлення санскриту, старогрецької та інших європейських мов. Пізніше коло його інтересів від мовознавства розширилося до вивчення
філософської спадщини Індії та Європи та їх співставлення.
Підбиваючи підсумки відзначимо, що перші орієнталісти мали здебільшого справу з оригінальними текстами, що не були ще перекладені.
тому їх доробок стосувався здебільшого пошуку європейських відповідників та адаптації тексту для сприйняття західного читача. Проте попри
брак попередніх напрацювань в цій царині здобутки Г.Т. Колбрука, Ч.
Уілкінза, У. Джонса залишають актуальними для нас як предмет дослідження з точки зору історії філософії як перших, хто поглянув на індійську думку як самостійну та оригінальну. А також одними з перших, хто
провів паралелі та вказав точки перетину між культурами сходу та заходу.
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И. В. Петленкко
ФИЛОСОФСКО-РЕЛИГИОЗНОЕ НАСЛЕДИЕ ИНДИИ В ИССЛЕДОВАНИЯХ
БРИТАНСКИХ ОРИЕНТАЛИСТОВ XVIII-XIX В.
В статье рассмотрены наработки британских ученых Г.Т. Колбрука, В. Джонса,
Ч. Уилкинза, посвященный философии и религии Индии. Выявлены особенности
подходов каждого из ученых и определены их роль и вклад в развитие индологии.
Определено, что в первую очередь они занимались переводами с санскрита. Но
также внесли свой вклад в развитие компаративистики, сравнительного языкознания, анализа текстов индийских мудрецов, касающиеся права, математики, философии и религии. В их трудах они не просто описывают учение древних и средневековых индийских школ, но й проводят параллели и сравнивают их с европейскими философскими учениями. Результаты научных исследований Г.Т. Колбрука, В.
Джонса, Ч. Уилкинза актуальны как в контексте исследования индийской философии как самостоятельной так и изысканий в сфере методологии историкофилософского исследования восточной (а именно индийской) философской мысли.
Ключевые слова: индийская философия, компаративистика, Г.Т. Колбрук, В.
Джонс, Ч. Уилкинз.

I. V. Petlenko
THE PHILOSOPHICAL AND RELIGIOUS HERITAGE OF INDIA IN THE BRITISH
ORIENTALIST’S INVESTIGATIONS IN XVIII-XIX CENTURY
The article considers the researches of British scientists G.T. Colebrook, W. Jones, Ch.
Wilkins in the sphere of the philosophy and religion of India. The peculiarities of the
approaches of each scientist are revealed and their role and contribution to the development
of Indology. It is determined that first of all they made the translations from Sanskrit. But they
also contributed to the development of comparativistics, comparative linguistics, analysis of
the texts of Indian wise men, relating to law, mathematics, philosophy and religion. In their
works they describe the teachings of ancient and medieval Indian schools and draw parallels
and compare them with European philosophical teachings. The results of researches that
were made by H. Th. Colebrooke, W. Jones, Ch. Wilkins are relevant both in the context of the
study of Indian philosophy as an independent and in investigations in the field of the
methodology of historical and philosophical research of eastern (namely, Indian)
philosophical thought.
Keywords: Indian philosophy, Comparative, H. Th. Colebrooke, W. Jones, Ch. Wilkins.
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УДК 16

Є. А. Пілецький, канд. філос. наук,
КНУ імені Тараса Шевченка, Київ
ЗАВДАННЯ НА ПРИГНІЧЕННЯ: ЙОГО ЛОГІЧНІ
ТА КОГНІТИВНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
Стаття присвячена так званому "ефекту пригнічення" ("suppression effect") у
природних дедуктивних міркуваннях, коли додаткові умовні висловлювання в у
засновках призводять до сумнівів у правильності формального висновку у modus
ponens та modus tollens міркуваннях. Розглядається експериментальний підхід до
постановки зазначеної проблеми, а також логічні та когнітивно-психологічні способи інтерпретації отриманих даних.
Ключові слова: завдання на пригнічення, міркування, логіка, когнітивні науки.

У сучасній логічній та психологічній літературі нерідко постає питання про те, чи є встановлені форми дедуктивних міркувань, в першу чергу — modus ponens — адекватною моделлю природного людського процесу мислення. В наш час це питання знов актуалізувалося внаслідок
стрімкого розвитку нейронаук та систем штучного інтелекту. Приховані
механізми мислення внаслідок уможливлення їхнього емпіричного дослідження (вивчення нейрокорелятів мисленнєвої діяльності), а також
нагальної практичної необхідності у розробках комп’ютерних автономних агентів, вимагають вироблення нових теоретичних моделей на стику сучасної логіки та когнітивних наук. Ця стаття саме й присвячена
освітленню та узагальненню двох зазначених підходів до проблем "природного людського міркування".
Міркування на кшталт "Якщо А, то В. А. Отже, В" видаються настільки самоочевидними, що довгий час вони розглядалися не тільки як основна форма міркування в логіці, але й у повні мірі як імпліцитний спосіб
мислення пересічної людини, хоч би і не знайомої з логічною теорією.
У природній мові умовно-категоричні міркування, що в логіці формулюються через імплікацію, репрезентовані у вигляді умовних підрядних
речень "якщо .. то" на кшталт "Якщо йде дощ, то я візьму парасольку.
Йде дощ. Отже, я візьму парасольку". Психологічні експерименти показують, що подібні міркування є для переважної більшості респондентів
переконливими й не викликають заперечень (напр., Evans, 1982). Інша
форма умовно-категоричного міркування — modus tollens ("Якщо А, то
В. Не В. Отже, не А") — також видається валідною, хоча і складнішою
для розуміння (там само).
У 70-80-х роках ХХ століття почали з’являтися теорії "природної дедукції" ("natural deduction") М. Брейна (M.D.S. Braine), в яких передбачалося, що існують ментальні схеми міркувань, які визначають їхню абстрактну форму, а також елементарні дедуктивні кроки отримання висновку із засновків (синтаксична модель природної дедукції). [1; 2] Для
того щоб міркування було фактично здійсненим, схеми міркування передбачають додатковий крок "розуміння", під час якого засновки деко83

дуються в ментальні репрезентації. Все вищезазначене разом — це
концепція ментальних логічних правил [2].
Зазначені теоретичні когнітивні моделі відповідності природних ментальних схем міркувань формально-логічним еквівалентам описували
виключно правильно побудовані міркування та переважно ігнорували
факт логічних помилок "побутової" логіки. Окрім побічних помилок через
втому, неуважність і т.п., частими є такі помилки як "заперечення антецеденту" ("Якщо А, то В. Не А. Отже, не В") та "ствердження консеквенту" ("Якщо А, то В. В. Отже, А"). Однак виявилося, що помилкові висновки не допускалися у тих випадках, коли до міркування долучалися додаткові умовні висловлювання (Г. Марковіц (H.Markovits)) [10; 11].
Результати цих досліджень застосувала у батареї експериментів ірландська когнітивістка Рут Бьорн (Ruth Byrne). Досліджуючи природу
когнітивних помилок у природних дедуктивних міркуваннях, вона висунула гіпотезу, що додаткове умовне висловлювання (додатковий контекст в антицеденті) може пригнітити (to suppress) привильне міркування на прикладі modus ponens i modus tollens. Дані експериментів були
викладені у результуючій статті "Пригнічення привильних міркувань
умовними висловлюваннями" [3].
Рут Бьорн провела три експерименти. Перший став класичним для
дослідників "ефекту пригнічення". Учасникам експерименту необхідно
було зробити правильний висновок із наперед заданих засновків. Контрольним було "чисте" modus ponens міркування:
(Засновок 1) Якщо їй треба написати есе, вона буде допізна
працювати в бібліотеці.
(Засновок 2) Їй треба написати есе.
96 відсотків респондентів розв’язали міркування правильно, вказавши "вона буде допізна працювати в бібліотеці" в якості висновку. При
перекомпоновці міркування під modus tollens, правильно визначили консеквент 92 відсотки учасників експерименту.
Другим було міркування із альтернативним антецедентом:
(Засновок 1) Якщо їй треба написати есе, вона буде допізна
працювати в бібліотеці.
(Засновок 2) Якщо їй треба почитати підручники, вона буде допізна працювати в бібліотеці.
(Засновок 3) Їй [не] треба написати есе.
Для modus ponens ("Їй треба написати есе") відповідь була очевидною і 96 відсотків опитуваних розв’язали міркування вірно. А наявність
альтернативи "їй треба почитати підручники" не дали здійснитися запереченню консеквента, і в режимі modus tollens також 96 відсотків учасників розв’язали міркування правильно.
Виявилося, що міркування "Якщо А, то В. Якщо С, то В. А або С. Отже, В" не викликало жодних ускладнень. Але пригнічення відбулося у
міркуванні з додатковим антецедентом:
(Засновок 1) Якщо їй треба написати есе, вона буде допізна
працювати в бібліотеці.
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(Засновок 2) Якщо бібліотека залишиться відчиненою, вона буде
допізна працювати в бібліотеці.
(Засновок 3) Їй [не] треба написати есе.
Не цей раз тільки 38 відсотків у modus ponens вказали формально
вірний висновок "вона буде допізна працювати в бібліотеці". У даному
випадку релевантне формальне правило не спрацювало, а друге
умовне висловлювання змінило інтерпретацію першого (примусило
сумніватися в його істинності). Міркування змінилося на "Якщо А, то В.
Якщо С, то В. А і С. Отже, В" відповідно до контексту.
Другий експеримент проводився подібно до першого, але зі специфічними змінами. Респондентам надавалася категорична інформація
щодо антецедентів: які з них є додатковими, а які альтернативними,
таким чином підвищуючи рівень обізнаності щодо можливих умов міркування. У цьому випадку 100 відсотків опитаних робили правильні modus
ponens висновки за формально-логічними правилами з простими аргументами, з категоричною інформацією щодо обох альтернативних та
обох додаткових антецедентів.
Третій експеримент був спрямований на дослідження ефекту пригнічення при використанні в міркуваннях "загального знання": ерудиції,
обізнаності, традицій, життєвої мудрості, повсякденного досвіду. Бьорн
наводить приклад засновків:
Під час студентських протестів полісмен сказав студенту:
(Засновок 1) Якщо ти ввійдеш до будинку, то я тебе заарештую.
(Засновок 2) Студент увійшов до будинку.
Гіпотеза передбачала, що з великою долею ймовірності учасники
експерименту зроблять висновок, що полісмен заарештува студента.
При цьому в природному міркуванні до зазначених засновків імпліцитно
додавалися й інші: протести ще тривають в той момент, як студент входить до будинку, а полісмен все ще вартує. Тому для виявлення впливу
імпліцитних антецедентів на ефект пригнічення респондентам дали різні
варіанти тривалості вказаних в умовних висловлюваннях подій:
а) без зазначення часу (як у вищенаведеному прикладі)
б) довготривалий відрізок часу: Під час двотижневих студентських
протестів полісмен сказав студенту…
в) короткотривалий відрізок часу: Під час п’ятнадцятихвилинного
студентського протесту полісмен сказав студенту...
Ефект пригнічення найбільш повно проявився саме в результаті
третього експерименту. Так, в режимі modus ponens правильні висновки
у першому випадку (без зазначення часу) зробили 72 відсотки респондентів, у другому випадку (довготривалий проміжок) — 56 відсотків, у
третьому випадку — 41 відсоток.
Рут Бьорн прийшла до висновку, що контекст може пригнітити як
правильні, так і неправильні міркування, а тому не існує ментальних
правил побудови дедуктивних міркувань (інакше висновки природного
міркування співпадали б з формальними). Так, зміна міркування відбулася через зміну ментальної репрезентації. Бьорн припустила, що
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більш адекватною пояснювальною концепцією в даному випадку буде
не концепція ментальних логічних правил, а ментальних логічних моделей. Авторка, пояснюючи концепцію, зазначила, що "... формальні теорії таким чином повинні бути доповнені детальним дослідженням процесів інтерпретації, оскільки засновки одних і тих самих логічних форм
проявляються по-різному в залежності від їхнього змісту" [3, p. 77]. Таким чином, "логічні моделі" є семантичними моделями репрезентацій
висловлювань (на відміну від суто синтаксичної гіпотези "ментальних
логічних правил").
Однак, переважна більшість дослідників, які так чи інакше підходили
до пояснювальних гіпотез щодо результатів експериментів Рут Бьорн,
відмічали, що вона фактично самоусунулася від адекватної інтерпретації отриманих даних. Що означають ці самі "дослідження процесів інтерпретації" в рамках природних дедуктивних міркувань? Для усунення
цього недоліку ряд психологів-когнітивістів та логіків розробили свої
системи інтерпретації ефекту пригнічення.
Деякі дослідники в цілому підтримали концепцію ментальних моделей, зробивши деякі (часто незначні) уточнення (напр., [6,7]). При цьому
можна навести приклади і науковців, що критикували підхід Бьорн і запропонували свої інтерпретації ефекту пригнічення.
Так, Г. Політцер і М. Брейн (H. Politzer, M.D.S. Braine) [14] спробували захистити синтаксичну теорію ментальної логіки (яку прямо критикувала Бьорн [3]) і заявили, що на відміну від помилкових, правильні
міркування пригнічуються через непослідовність набору засновків (що
важливо для покрокового розв’язання), а не через семантичні особливості міркування. Респонденти просто не могли дійти правильного висновку, оскільки друге умовне висловлювання перекреслювало істинність
першого.
Д. Чан і Ф.Чуа (D. Chan, F. Chua) [5] розкритикували як теорію ментальних правил, так і теорію ментальних моделей, зазначивши, що обидві теорії фактично "загубили" інтерпретативні процеси, важливі для
міркування, і не беруть до уваги ефекти змісту повідомлення та його
контексту. На думку дослідників, природні міркування залежать від
особливої значущості природних елементів мови (які можуть підсилювати ставлення до окремих засновків), а також від порядку їхньої подачі.
Це означає, що антецеденти більш або менш пов’язані з їхніми консеквентами на основі так званих "операційних рейтингів значущості" як
додаткової умови отримання висновку. Це призводить до інтерпретації
кондиціоналів як "слабких зв’язків" (умовних вирогідностей) на відміну
від жорсткості та однозначності матеріальної імплікації. Тому Чан і Чуа
пропонують когнітивну модель, що базується на правилі, при якому висновок у подібних міркуваннях можливий лише тоді, коли відносна значимість другого умовного висловлювання буде низькою.
Інші науковці наголошують на тому, що непевність вірувань та установок є невід’ємною характеристикою людського мислення і повинна
бути врахована теорією міркування. Р. Стівенсон та Д. Овер (R. J.
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Stevenson, D. E. Over) [16] зазначають, що додавання додаткового
умовного висловлювання в якості засновку підвищує рівень невизначеності висновку. Вони пропонують розширити теорію ментальної моделі
за рахунок доповнення умовного висловлювання показником
вірогідності.
К. Джордж (С. George) [9] наводить докази, що відповіді учасників
експеримента залежать від того, чи приймають вони у наданих матеріалах абсолютну абстрактність засновків (коли modus ponens застосовується формально), або ж підходять до них з позиції "статистичних
тенденцій" (коли до міркування домішувалися вірування, установки
тощо). Зрозуміло, що пригнічення відбувалося переважно у другому
випадку. Автор підтверджує важливість невизначеності в людському
мисленні, але показує, що жоден з наявних підходів не "схоплює" всю
наявну інформацію в адекватний спосіб.
М. Оаксфорд і Н. Чатер (M. Oaksford, N. Chater) [12] взагалі відхиляють логіку як базис людського мисленнєвого процесу і пропонують суто
вірогіднісну модель. Вони також розглядають вірогідність винятків і пояснюють пригнічення правильних міркувань "високим значенням параметру винятків" [12, p. 352].
Політцер і Бурмо (G. Politzer, G. Bourmaud) [13] намагаються
поєднати підхід з невизначеністю та детальний прагматичний аналіз. На
їхню думку пригнічення виникає через епістемічну імплікатуру — оскільки друге умовне висловлювання може бути не виконаним, це применшує вирогідність першого висловлювання.
А. Лехлер [17] у своїй дисертаційній роботі використала емпіричний
підхід (опитування, альтернативний експеримент), який привів її до висновку, що респонденти плуталися в умовах завдання на пригнічення,
інтуїтивно намагалися застосувати модальні операції в міркуваннях, не
знаходили серед жорстких умов експерименту варіантів адекватних
відповідей, переключалися на альтернативні та додаткові засновки,
деякі ставилися до завдання як штучного, деякі намагалися робити висновки на підставі повсякденної логіки. Показовим є факт, що частина
респондентів не могла розрізнити альтернативних та додаткових антецедентів, а при формуванні висновку здебільшого "сумувала" їх, намагаючись виконати обидві умови одночасно. Тобто опитувані підходили
до завдання з принципово різними інтерпретаціями (що не було враховано у попередніх дослідженнях).
Формально-логічні моделі були представлені К. Стеннінгом та М. ван
Ламбалгеном у 2008 році [15]. На їхню думку, класична двозначна логіка
не може адекватно змоделювати завдання на пригнічення: використовуючи класичний логічний оператор висновку до деяких випадків завдання (напр., "Якщо їй треба написати есе, вона буде допізна
працювати в бібліотеці. Якщо бібліотека залишиться відчиненою,
вона буде допізна працювати в бібліотеці. Їй треба написати есе")
призводить до якісно хибних відповідей внаслідок монотонної природи
класичної логіки. Таким чином, Стеннінг та Ламбалген визнають, що для
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моделювання завдання необхідно ввести хоча б один немонотонний
оператор. В якості доречної репрезентації автори пропонують логічні
програми (under completion semantics) на базі трьохзначної логіки Фіттінга, яку той запозичив у Кліні.
Однак, Е.-А. Дітц та С. Хьолльдоблер (E.-A. Dietz, S. Hölldobler) [8]
показали, що технічна сторона дослідження Стеннінга й Ламбалгена
була помилковою, починаючи з другого етапу (формування логічної моделі репрезентації міркування). Виявилося, що трьохзначна логіка
Фіттінга є неадекватною для завдання на пригнічення. Хьолльдоблер та
Дітц вирішили використати трьохзначну логіку Лукасевича.
І перша, і друга пара дослідників пропонують обчислювальні підходи
(computational approaches) для пояснення людського мислення і наголошують на тому, що такі підходи повинні бути когнітивно адекватними.
Концепт адекватності, в свою чергу, визначається завдяки розрізненню
концептуальної адекватності та адекватності виводу. У даному контексті
логічна система є концептуально адекватною, якщо вона належним чином представляє людське знання. Адекватність виводу визначає, чи
обчислення відбувається аналогічно до людського мислення. Враховуючи зазначене, автори ставлять задачу визначити адекватність виводу
обчислювального підходу, перевіривши, чи цей підхід дає ті ж самі
відповіді в завданні на пригнічення, що й реальні результати учасників в
ході експерименту.
Як висновок можна зазначити, що довгий час вважалося, що закони
логіки є "метафізично абсолютними", а при формально правильному
міркуванні, істинні засновки з необхідністю приведуть до істинних висновків. Тому результати роботи психологів та когнітологів, які в процесі
емпіричних досліджень виявляли, що подібний "логічний оптимізм" не
завжди відповідає реальному процесу мислення, розглядалися логіками
як "неохайний" суб’єктивний підхід до міркування. Вважалося, що до
хибні міркування є лише результатом незнання елементарної логіки та її
законів. Завдання на пригнічення (як би ми його не інтерпретували) показало, що подібний підхід сам по собі є певною наївністю з боку представників формального підходу. Експеримент Рут Бьорн показав, що у
повсякденних міркуваннях за ідеальних умов респонденти переважно
вірно розв’язували міркування типу modus ponens і modus tollens, але за
інших умов (альтернативних або додаткових антецедентів) ця здатність
у частини тих же респондентів різко падала. Виникає природне питання:
чи можна подібні результати інтерпретувати в рамках формальнологічної теорії, чи це виключно позалогічні (психологічні) артефакти, чи
корелюють логічні закони і форми міркування з базовим
нейрофізіологічним (нейропсихологічним) субстратом, або ж вони є
випадковою надбудовою еволюції психіки, лише частиною можливих
форм мислення? Аналіз досліджень показує, що автори переважно
намагаються "зберегти" за логічними формами статус "базової реальності" мисленнєвих процесів, але це вимагає розширення логічного
апарату, відходу від формально-логічної традиції та поєднання логічно88

го й когнітивно-психологічного підходів (що не тільки не виключає, а
надає нові можливості розширення та поглиблення формальної логічної
мови).
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Е. А. Пилецкий
ЗАДАЧА НА ПОДАВЛЕНИЕ: ЛОГИЧЕСКИЕ И КОГНИТИВНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
Статья посвящена "эффекту подавления" ("suppression effect") в дедуктивных
рассуждениях, когда дополнительные условные высказывания в посылках приводят к сомнениям в правильности выводов в рассуждениях по схемам modus ponens
и modus tollens. Рассматривается экспериментальный подход к постановке данной
проблемы, а также логические и когнитивно-психологические способы интерпретации полученных данных.
Ключевые слова: задача на подавление, рассуждение, логика, когнитивные науки.

I. A. Piletskyi
SUPPRESSION TASK: ITS LOGICAL AND COGNITIVE INTERPRETATIONS
The article is about the "suppression effect" in deductive reasoning, when additional
conditional sentences in premises lead to doubts about the correctness of the conclusions
in the reasoning with modus ponens and modus tollens schemes. An experimental
approach to the formulation of this problem, as well as logical and cognitive-psychological
ways of interpreting the data obtained, is considered.
Keywords: suppression task, reasoning, logic, cognitive science
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Р. М. Поліщук, канд. філос. наук,
ЛНУ імені Івана Франка, Львів
ІНФОРМАЦІЙНИЙ КОЛАЖ – ЯК СУЧАСНИЙ МЕТОД ВПЛИВУ
НА НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНУ ІДЕНТИЧНІСТЬ УКРАЇНЦІВ
Проблема національно-культурної ідентичності для молодої Української держави постала дуже гостро. В країні, яка відсвяткувала лише 25 років з дня проголошення незалежності, ідентифікаційне ядро знаходиться на етапі плекання. Соціокультурна, економічна та політична криза підсилилася протистоянням різних за
смислом та намірами інформаційно-культурних просторів – вітчизняного, "російського світу" та світового глобалізованого. Внаслідок, світобачення народу "розколюється", розпорошується ідентичність, створюючи множинність псевдо ідентичностей чи ідентичність у невизначеності.
Ключові слова: ідентичність, національно-культурна ідентичність, колаж, інформаційний колаж, інформаційно-комунікативна складова.

Мета: Дослідити інформаційно-комунікативну складову як впливовий
чинник формування світогляду українців.
Культуротворчі процеси сучасного глобалізованого світу неоминають нашої Батьківщини та несуть за собою нові напрямки західної культури. Одним з головних чинників соціокультурного впливу глобалізації є
інформаційно-комунікативна складова. Культурні взаємовпливи в епоху
глобалізації посилюються завдяки комунікації, особливо через інформаційні ресурси, інститути ЗМІ. Вся подана ними інформація, нагромаджуючись у свідомості, створює цілі інформаційні прошарки, які чинять
вплив на самоідентифікацію людини та суспільства.
В умовах колоніальної ідеології відчутним був інформаційний голод,
коли суттєво обмежувалися свобода слова і можливості для самовираження. Закономірним наслідком чого був гнітючий вплив на світогляд і
свідомість громадян. "Тому, в умовах національно-культурного відродження сьогодення люди намагаються надолужити усе те, чого були
позбавлені довгий час: вони реабілітують ті цінності, які були для них
важливими, але забороненими, як, наприклад, віра в Бога, вільне віросповідання, ідентифікацію індивіда з історичним минулим власного етносу, акцентування ідеї "національних коренів", зокрема й стосовно душі
людини" [3, с. 169–170].
Втрата ідентифікації в період сучасних трансформаційних процесів,
"з феноменологічної точки зору, проявляється як втрата здатності поводитися так, щоб реакції зовнішнього світу відповідали твоїм намірам і
очікуванням. Із структурної точки зору втрата ідентифікації проявляється як невідповідність поведінки нормативним вимогам соціального середовища. Групова ідентичність формується в процесі соціалізації і може бути втрачена з двох основних причин: в результаті кардинальних
психічних змін і в результаті швидких і значних трансформацій в суспільстві" [10, с. 133]. Швидкі трансформації провокує інформаційно-
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комунікативна складова, яка немовби клікаючи на кнопки пульту, вмикає ту чи іншу "життєву картинку".
В умовах глобалізаційних трансформацій суспільства зникають інформаційні кордони. Це дозволяє нам зробити припущення, що масова
свідомість, світогляд, культурна ідентичність стають усе більше доступними для негативного зовнішнього інформаційного впливу. Україна піддається широкомасштабним акціям інформаційної війни "…останнім
часом у світовому інформаційному просторі значно збільшилася кількість негативної інформації про Україну, що зачіпає різноманітні аспекти
політичного, економічного, соціально-гуманітарного життя українського
суспільства. Ця інформація є не випадковою, а цілеспрямованою, створеною за певним сценарієм. Мета такої інформації – маніпулювання
суспільною думкою українців" [14, с. 92–95].
У контексті такого впливу М. Кастельс трактує ідентичність як процес
пізнання соціальним актором самого себе, творення ним власного поля
смислів. Вчений вважає, що мережеве суспільство породжує рухи спротиву та рухи "проектної ідентичності" (екологічний, феміністичний). Ці
рухи змінюють власне життя та формують нові ідентичності [6]. Подолання протиріч він вбачає у формуванні правильної політичної культури
та створенню нових інформаційних інститутів, що дозволить продукувати нову " ідентичність.
Осмислюючи питання впливу інформаційного суспільства на кризу
ідентичності, Е. Тофлер говорить: держави все менше й менше мають
можливості ухвалювати самостійні рішення – вони втрачають чималу
частку свого суверенітету через нову систему глобального зв’язку. Він
підкреслює на проблемі формування нової ментальної реальності на
підставі фрагментів, отримуваних з демасифікованих мас-медіа
[27, c. 200–215].
Підкреслюючи вплив інформаційного суспільства на трансформацію
ідентичності, вчений зазначає: "Демасифікація засобів масової інформації в наші дні дає вражаюче розмаїття рольових моделей і стилів життя, з якими можна порівняти своє життя. Більше того, нові засоби масової інформації годують нас не цілими, а розпорошеними образами. Вони
не пропонують нам кілька зрозумілих видів ідентичності для вибору,
потрібно скласти її з шматочків: конфігуративне або модульне, "я". Це
набагато важче, і це пояснює, чому багато мільйонів людей відчайдушно шукають ідентичність" [23, c. 280]. Під розпорошеними образами, на
нашу думку, можна розуміти інформаційний колаж.
Сучасний світ втратив стійкість характерну для минулого. Якщо раніше людство концентрувало свої зусилля на трансформації фізичного
простору, то сьогодні воно має можливості міняти віртуальну картину
світу за допомогою інформаційних технологій, до того ж, робити це надзвичайно швидко. Ці технології за допомогою інформаційного колажу,
вливають потрібні для тієї чи іншої зацікавленої сторони смисли, спотворюючи істину чи формуючи псевдо ідентичність.
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У загальному вжитку колаж (склеювання) – це включення, за допомогою монтажу в твори літератури, театру, кіно, живопису, музики, ЗМІ
різностильових об'єктів або тем для посилення естетичного ефекту. На
нашу думку, інформаційний колаж – це цілеспрямоване застосування
інформаційних засобів і технологій для внесення деструктивних змін
(демонтаж смислового стрижня) у свідомість окремої особистості чи
цілого народу, що притаманно постмодерністській моделі світобачення.
Сьогодення вимагає розуміння сутності і дієвості такої інформаційної
зброї, її здатності змінювати світогляд людини та народу. Особливе
значення ситуації у тому, що сучасні інформаційні війни спрямовані
здебільшого на дезорієнтацію людини, підмінну цінностей і підкорення
населення країни, що зазнала атаки, зміни світоглядних настанов, зародження сумніву в необхідності та доцільності існування в рамках самостійної, суверенної держави [12, с. 90, 94].
Характерною особливістю глобально-інформаційних процесів сучасності є їхній комплексний вплив як на характер інформаційних обмінів
сучасності, так і безпосередньо на національну інформаційну основу,
культурні традиції, ментальну структуру народів світу. При цьому саме
ментальна складова інформаційної основи життєдіяльності націй є найбільш вразливою для інорідних інформаційних впливів [21, с. 57].
В цілому ж зміни в соціальній структурі сприяють зміні загального
образу світу, що "тягне за собою масову дезорієнтацію, втрату ідентифікацій на індивідуальному і груповому рівнях, а також на рівні суспільства
в цілому" [4, с. 266]. В рамках таких змін ускладнюється структура відносин, що також може бути інтерпретована як свого роду соціальна
дезорганізація: ламаються звичні зразки соціальної взаємодії, чому
сприяє зростаюча прірва між доходами різних соціальних груп, різкі скачки на ступенях політичної та економічної кар'єри. Ці коливання в структурі взаємодій відбуваються не тільки між шарами, а й окремими людьми, в результаті чого прийняття рішень доводиться здійснювати в ситуації крайньої невизначеності [1, c. 30–53]. У цьому контексті це явище
породжує, за висловом Е. Белінської, проблему "ідентичність в невизначеності".
Роль інформаційної складової у сучасному світі можна порівняти зі
найпотужнішою зброєю, яка дає можливість маніпулювати свідомістю
індивідів, та, навіть, постає причиною забуття чи викривлення культурної традиції народу. Це є актуальною та небезпечною проблемою для
України, оскільки існує перенасичення чужими ЗМІ.
Інтенсивний розвиток інформаційного простору та популяризація засобів масової комунікації і глобальної мережі Інтернет перетворює особистісні відносини на другорядну форму отримання інформації: "Людина
під тиском даної інформації відчуває гостру потребу у самозаглибленні,
втечі від соціального та інформаційного навантаження у власний внутрішній світ. Таким чином, індивідуалізм, як характеристика української
національної ментальності, продовжує проявлятися й у сьогоденні. Культивування засобами масової комунікації ідеї естетизації повсякденно93

го життя, догляду за власним тілом та здоров’ям сприяє посиленню такої риси національної ментальності, як естетизм, а пропаганда ідеї прояву власної індивідуальності та особливості, неприховування власних
емоцій – підсилює емоційність українців" [2, с. 194] Крім того, сучасні
технології розширюють можливості для творення культурних цінностей.
Інформаційно-комунікативна складова сучасного суспільства має
маніпулятивний характер, вона здатна керувати свідомістю людей та
навіть змінювати ідентифікаційні коди. "Культурні коди беруть участь у
формуванні системи суб’єктивних координат, в якій розгортається життєдіяльність індивіда, а отже, у творенні його суб’єктивної реальності.
Формуючи уявлення про символічну значущість об’єктів та явищ для
індивіда, культурні коди тим самим беруть участь у творенні його ціннісних орієнтацій" [7, с. 10–21].
Вплив цієї складової може мати як конструктивний, так і деструктивний характер. У першому випадку вплив спрямований на посилення
політичної, психологічної та інших складових суспільства. Внаслідок
цього суспільство буде менше зазнавати як зовнішніх, так і внутрішніх
впливів. У другому випадку вплив спрямований на підвищення нестабільності, включаючи інформаційну підтримку центрів, що створюють таку
нестабільність як у середині країни, так і за її межами [16, с. 628 – 642].
Для України це актуально, оскільки ми вже відчули потенціал такого
інтенсивного інформаційного впливу.
Ще одним варіантом контролю над індивідуальною свідомістю за
допомогою інформації лежить у більш глибинній сфері пізнання, тобто
мова йде про інформаційну безпеку. Можна орієнтуватися на зміну фактажу, а можна змінювати загальні правила мислення. Раніше людство
концентрувало свої зусилля на трансформації фізичного простору, а
сьогодні воно отримує можливості змінювати віртуальну картину світу
за допомогою нового типу інформаційно-комунікативних технологій.
Трансформована цими технологіями реальність починає диктувати свої
правила. Світ стає таким, яким його подають новини, як його висвітлює
"картинка".
Одним з наслідків такого невидимого контролю в Україні є малоросійство, як особливий, штучно конструйований комплекс, що є відзеркаленням вкоріненої залежності від імперії, а також підсвідомого страху
перед нею. Малоросійство історично виступало гібридною формою світогляду, притаманною вищим верствам України, що мали подвійну лояльність, формуючим такі "чесноти", як капітулянтство, пристосуванство
та угодовство. Наслідком цього є невміння та небажання жорстко й послідовно захищати національні інтереси та нездатність розглядати їх як
найвищу політичну й особистісну цінність.
Потужним засобом впливу на українську національну самосвідомість
у дусі малоросійства залишається цілеспрямоване маніпулювання цією
самосвідомістю за допомогою створення соціокультурних міфів. Один з
таких міфів побудований на ідеї спільності "братніх народів": спільна
історична "колиска", мовна близькість, "єдина радянська" культура. Це
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продукує доволі розмиті уявлення про характер і значущість української
культури, власної історії та національної ідентичності, змушуючи сприймати себе самих не як самостійний феномен, а як додаток до іншого,
більш універсального явища [13].
Протягом усього періоду незалежності Україна "бомбардувалася"
способом інформаційних маніпуляцій, різноманітними способами зміни
нашого світогляду, культурної ідентичності. Після розпаду "радянської
імперії" Російська Федерація не відмовилася від спроб поширення своєї
ідентичності та ідеологічного впливу на території колишнього СРСР.
"Оскільки Україна в програмах більшості суб’єктів російської політики є
невід’ємною частиною Росії, то вона неминуче стає об’єктом реалізації
проектів створення цієї панросійської ідентичності. Можна констатувати,
що в цьому напрямі розвивається інформаційна політика сучасної російської влади. Серед різних міфологем, що лежать в основи ідентифікаційної політики виокремимо три головних: євразійський, міфологему
Третього Риму та найновітнішу, яка підтримана керівництвом РПЦ, –
міф "Руського світу"" [15, с. 98].
У сучасному світі роль інформаційної складової робить можливим
розмивання культурної ідентичності, скривлення світогляду в багатьох
національних спільнотах, що особливо проявляється на регіональному
рівні. В добу глобалізації механізм інформаційно-комунікативних технологій стає практично невидимою формою ведення війни, ідеологічного
впливу. Українське суспільство відчуває наслідки цього впливу, оскільки
на теренах нашої держави працює велика кількість "чужих" ЗМІ.
Інформаційна війна передбачає використання інформації, як засобу
для поширення дезінформації, спрямованої на те, щоби переконати
адресата в неправдивій інформації, змінити її контекст. Вона пов’язана з
психологічними операціями, які спрямовані на те, щоб повідомляти іноземній аудиторії вибрану інформацію з метою вплинути на її емоції, мотиви, об’єктивне мислення і, зрештою, на поведінку урядів, організацій,
груп та індивідів. Вони можуть спричиняти народне невдоволення керівництвом, можуть підривати управління й контроль і тим самим порушити
процес прийняття рішень противником [11]. Приклад таких маніпуляцій
набув яскравого вираження на території Донбасу та АР Крим після революції Гідності. Загарбницька інформаційно-комунікативна політика у
цих регіонах ведеться вже досить давно і налаштована на зміну української культурної ідентичності та світогляду, на підміну цінностей, норм
та символів.
Яскравим прикладом, зі своїми суспільно-політичними реаліями та
соціокультурною специфікою стало формування та підсилення, за допомогою інформаційних технологій, регіональної ідентичності на території Донбасу. Особливої ролі тут набули символи та цінності, сформовані на основі "донбаського" світогляду. "В межах цього регіону поступово виникає специфічна модель регіональної ідентичності, що має яскраво виражену світоглядну складову, полемічну за відношенням до
української державності. Саме тут отримали найбільше розповсюджен95

ня патрон-клієнтельні форми соціальної взаємодії, побудовані на нерівноправних відносинах і підданській залежності в умовах концентрації
небачених ресурсів у руках вузького прошарку правлячої еліти"
[8, с. 94].
У той же час факт існування відмінностей має стати відправною точкою стратегії розуміння реальності українського соціокультурного простору. Великого значення в цьому контексті разом з методологічною
спрямованістю дослідників набувають і наявні стосунки між представниками різних регіонів, актуальні для комунікації схеми сприйняття Іншого.
Так, залучення образу "двох Україн" у політичній риториці звучить, як
"підтримуй своїх, бо якщо прийдуть інші – буде зле", і містить ставлення
до іншого як до чужого [19, с. 7–26].
Існування регіональних відмінностей та різних моделей національної
пам’яті має стати початковим етапом у розробці стратегії розуміння
проблематики соціокультурного простору України. Наукові дослідження
мають актуалізувати комунікаційні схеми сприйняття "іншого", а громадянське суспільство – унеможливити панування деконструктивної парадигми не тільки в культурі, а й у політиці, суспільних та особистісних
відносинах [5, с. 11].
Інформаційна війна, яка ведеться з Україною не один рік, на сучасному етапі проявляється в застосуванні дезінформації, інформаційного
шантажу, використанні усього потенціалу сучасних ЗМІ з метою отримання переваги зацікавленою стороною. Основними об’єктами інформаційно-психологічного впливу є: а) комунікативно-психологічне середовище суспільства, яке може здійснювати вплив на психоповедінку
людей; б) національно-культурні, історичні цінності й традиції; в) світогляд як система суспільної свідомості.
Інформаційно-психологічна зброя може бути спрямована на придушення, знищення, дезорганізацію та дезорієнтацію об’єктів впливу. Ця
зброя спроможна порушити психічне здоров’я, спонукати до спонтанних
дій, спричинити тимчасові чи незворотні зміни і самознищення, підкорити свідомість та підсвідомість особистості і спрямувати її в необхідному
для суб’єкту впливу напрямі [25].
Одним з основних способів маніпулювання свідомістю є навіювання
або сугестія, що супроводжується "грою" з психікою людей. "При цьому
маніпулятивний вплив організовується так, щоб думка, уявлення, образ
безпосередньо входили у сферу свідомості та закріплювалися в ній як
дані безперечні й уже доведені. Це стає можливим при підміні активного
відношення психіки до предмета комунікації навмисно створеною пасивністю сприйняття: розсіювання уваги поданням великої кількості інформації, активна форма її подання, штучне перебільшення престижу
джерел" [22, с. 17].
Американський сайт новин Business Insider наголошує на значенні
пропаганди: "Нова пропаганда прагне підбурити та мобілізувати аудиторію, щоб збуджувати ненависть та страх" [24]. "Російська пропаганда
намагається обмежити свідомість людей до однієї ідеї. Світова модель
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полягає в тому, щоб розширювати уяву людей, адже тоді ними неможливо маніпулювати", – відзначає науковець Тарас Данько [20]. Він вважає, що для перемоги в інформаційній війні достатньо розширити світогляд жителів країни.
Відносно України такі маніпуляції формують стереотип меншовартості та вторинності українців, а також відповідне руйнування почуття
нації та народу; – домінування російської мови, культури та традицій
для утвердження самоідентифікації при одночасному витісненні української мови та культури [25]. Для того, щоб змінити світогляд тих людей,
що потрапили під негативний інформаційний вплив потрібно спробувати
їх зрозуміти, заговорити з ними, виходячи з їхніх проблем, створити
центр для подолання соціокультурної кризи, який буде здатний відповідати на важкі питання сучасних українських реалій. Адже, "маніпуляція
особистістю" заперечує особистісний потенціал людини – її здатність
бути суб’єктом суспільного життя, її індивідуального буття, діяльності,
спілкування, творцем власної долі [9, с. 259].
За допомогою інформаційного колажу, трансформована "потрібними" новинами реальність диктує умови та спосіб поведінки справжності.
Тобто, навколишній світ стає таким, яким його конструюють інформаційні технологи. На прикладі новин, які подаються російськими ЗМІ, можна відзначити як розсіюється межа між фактом та вигаданим. Такий
пласт інформації створює хаос в головах людей, які сприймають їх за
істину. Це можна легко пояснити втратою жаги до знань – люди перестали читати, розвивати аналітичний спосіб мислення. Тому, власне,
візуалістичний спосіб сприйняття світу за допомогою телевізійної картинки спростив світогляд сучасної людини, яка все більше керується емоціями. Домінуючою у формуванні світогляду людини стає телекартинка,
яка позбавляє індивіда можливості структуровано мислити. Така ситуація відкриває множинність варіативних інтерпретацій дійсності, створює
хаос. "Хаос – благо, когда изменения приходят в неадекватную социосистему. Хаос – вред, когда введение хаоса связано с человеческими
жертвами. Донбасс оказался примером второго порядка, поскольку хаос
был экспортирован сюда извне. Но экспортирован именно потому, что
для этого имелась соответствующая среда" [17].
Досить цікавим є висловлювання на цю тему британського військового аналітика Р. Торнтона: "Російський інформаційний продукт розрахований на вплив на розум. Однак ті, на кого впливають, повинні бути
відповідно підготовленими. Москва є у виграші стосовно цієї умови,
оскільки нові незалежні держави раніше були частиною Радянського
Союзу" [26].
Одну з визначальних ролей на інформаційному фронті належить цензурі – тобто одному з способів управління увагою. Він носить фізичний
характер, щось на кшталт: у нас включається світло в квартирі тільки
при читанні "правильних" книг. Школа, робота завжди мають зовнішню
увагу. Увага родини, рідного дому – це особистий ресурс кожного, його
індивідуальний простір, який намагаються захопити.
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Таким новим способом оволодіння індивідуальним простором (увагою) стали відеоігри. Дослідник Чаадаєв відзначає цікаву характеристику: війна між Росією і Україною з'явилася в іграх раніше реалій, як, до
речі, і в фантастиці: "Масштабне вторгнення ігрового мислення в нашу
повсякденність – глибокий і серйозний процес: гра стала технікою залучення й утримання уваги, мотивації, енергії людини. Гра перетворилася
на ще один тип медіа, поряд зі звичними радіо і ТБ; саме через ігри транслюються ті чи інші життєві установки, моделі поведінки, соціальні стереотипи, культурні норми і навіть "гаряча" політика. Наприклад, у перших версіях історичної стратегії "Цивілізація", випущених в 1990-ті, пропонувалося заснувати Київ і Мінськ, граючи за росіян, а в 2000-х серед
історичних російських міст залишилися тільки ті, які знаходяться на території сучасної РФ. Факт, що як засіб впливу на масову свідомість гра
не поступається в ефективності новинам, художній літературі або кіномистецтву" [18].
Сучасний етап української історії трактується як криза культурної
ідентичності та асоціюється з занепадом суспільної свідомості. Роки
безконтрольної "інформаційної інтервенції" поширили безлад у масовій
свідомості українців. Однією з причин є створення соціальних міфів та
пустих обіцянок, а наслідком можна вважати не спроможність осмислювати облудні твердження. Невідмінною рисою такого регресу є
нав’язання зміни ціннісних орієнтацій, що призводить до руйнації звичного устрою життя та трансформації світогляду. Одним із визначальних
моментів сьогоднішніх трансформацій в інформаційному суспільстві є
пізнавальні можливості людей та їхній комунікативний потенціал.
Можна зробити висновки, що інформаційно-комунікативні технології
мають безпосередній вплив, тобто є одним з основних чинників кризи
ідентичності сучасності. З’являється можливість контролю над кожним
індивідом, свідомість людини піддається впливу й моделюванню. За
допомогою інформаційних потоків знецінюються духовні цінності, здійснюється деструктивні зміни світу як окремої людини так і суспільства.
Варто зазначити, що у таких умовах, надзвичайно велике завдання щодо відродження національної свідомості та української ідеї покладено
саме на формування конструктивно-позитивної інформаційної політики,інститутів ЗМІ, у яких повинна домінувати українська мова, як один з
маркерів національно-культурної ідентичності.
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Р. Н. Полищук
ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОЛЛАЖ - КАК СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД ВЛИЯНИЯ НА
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНУЮ ИДЕНТИЧНОСТЬ УКРАИНЦЕВ
Проблема национально-культурной идентичности для молодого Украинского
государства появилась очень остро. В стране, которая отпраздновала лишь 25
лет со дня провозглашения независимости, идентификационное ядро находится
на этапе сохранения. Социокультурная, экономический и политический кризис
усилилась противостоянием различных по смыслу и намерениями информационнокультурных пространств – отечественного, "русского мира" и мирового глобализирующегося. Вследствие, мировоззрения народа "раскалывается", распыляется
идентичность, создавая множественность псевдоидентичностей или идентичность в неопределенности.
Ключевые слова: идентичность, национально-культурная идентичность, коллаж, информационный коллаж, информационно-коммуникативная составляющая.

R. M. Polishchuk
INFORMATION COLLAGE - AS A MODERN METHOD OF INFLUENCE ON THE
NATIONAL-CULTURAL IDENTITY OF UKRAINIANS
The problem of national and cultural identity for the young Ukrainian state appeared very
serious. In a country that just celebrated 25 years since independence, core identification is
under cultivation. The socio-cultural, economic and political crisis intensified confrontation of
different meanings and intentions of information and cultural spaces – domestic "Russian
world" and globalized world. As a result, the world view of the people "split" sprayed identity,
creating a plurality psevdoidentychnostey or identity of uncertainty.
Keywords: identity, national and cultural identity, collage, collage information, information
and communication component.
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Т. П. Продан, асп.,
ЛНУ ім. Івана Франка, Львів
ЛЮДСЬКА ГІДНІСТЬ В ЕТИКО-ПРАВОВОМУ
ВЧЕННІ І. КАНТА
Виокремлено основні положення концепції гідності та здійснено аналіз поняття гідності в практичній філософії та філософсько-правовій теорії І. Канта. Обґрунтовується, що Кантове визначення гідності, як внутрішньої цінності, необхідно розуміти не як предмет в онтологічних якостях, а як значимість для
суб’єкта. Встановлено, що людська гідність як моральна категорія є здатністю до
морального досвіду усіх людей, що становить родову сутність людини. З’ясовано,
що гідність як правова категорія є дифференціюючою ознакою громадян на підставі права голосу. Кантівський вираз "гідність громадянина" в теорії публічного
права пропонується розуміти як статус громадянина. У такому розумінні, гідність
постає правовим ранговим статусом людини в межах певної держави.
Ключові слова: людська гідність, цінність, моральний закон, свобода, рівність,
автономія, гідність громадянина, статус громадянина, публічне право, свобода
думки.

Постановка проблеми. Ідея людської гідності посідає центральне
місце в практичній філософії та теорії публічного права Канта. Хронологічно, гідність розглядається та обґрунтовується вперше в "Основах
метафізики моральності" (1785). В "Критиці практичного судження"
(1790) акцентується на особливостях морального аспекту гідності. В
"Метафізиці звичаїв" (1797) розкривається правовий аспект гідності, а
також, виявляються складнощі під час поєднання універсалізму моральної ідеї із правовою та політичною реальністю. Кант осмислює ідею
гідності в контексті наступної проблематики: 1) як можливо запобігти
розриву між природною детермінацією (причиновість природи) та практичною діяльністю людини (причиновість свободи); 2) як сумістити організацію держави з моральною філософією. Перше питання стосується
періоду критичної філософії та контексту універсальної етики, друге – є
результатом впливу американської та французької революцій, що проектує ідею людської гідності в контекст політичної теорії. З одного боку,
Кант розглядає гідність як егалітарний концепт, який наділяє усіх людей
гідністю, з іншого – гідність постає диференціюючою ознакою за політико-правовим статусом. Яким чином Кант поєднує універсальну ідею гідності із партикулярним політико-правовим статусом та чи поєднує? У
більш загальному плані питання полягає в тому, як узгоджується теорія і
практика, моральна філософія та політична теорія. Відтак, формується
проблемне тло, в межах якого можливе концептуальне тлумачення гідності у вченні Канта.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження українських
науковців філософської спадщини І. Канта окреслюється наступною
проблематикою: історико-філософська та гносеологічні розвідки
(В.І.Шинкарук), питання філософської антропології в контексті практич102

ної філософії (А. Лой), історико-філософські дослідження (Ю. Кушаков),
питання віри у практичній філософії (М. Мінаков), теологічні та онтологічні контексти моральної філософії (А. Баумейстер), проблема власності
як підґрунтя права (С. Шевцов), концепт антропономії (В. Козловський).
Метою статті є виокремлення основних положень концепції гідності Канта. З огляду на поставлену мету формулюються завдання: виявити особливості у розумінні гідності як моральної та правової категорії;
з’ясувати, яким чином відбувається трансформація універсальної моральної ідеї людської гідності в партикулярний правовий статус.
Гідність людської природи як універсальна родова сутність.
В "Основах метафізики моральності" виокремлюється два поняття
вартість (Preis) та гідність (Würde): "У царстві цілей все має свою ціну
або гідність. Те, що має ціну, може бути замінене чимось іншим як еквівалентом; позаяк те, що вище всякої ціни і не допускає жодного еквівалента, має гідність. … Те, що складає умову, за якої лише можливо,
щоби щось було метою само по собі, має не просто відносну цінність,
тобто вартість (Preis), але внутрішню цінність (innern Wert), тобто гідність (Würde)" (Ak 4:434,435) [3, с. 186]. Умовою, за якої розумна істота
може бути метою сама по собі, є моральність. Згідно Канта, лише моральність та людство (Menschheit), так як останнє має здатність до моральності, мають гідність. Моральність вчинку полягає в мотиві його здійснення, а саме – з поваги до закону, а не з огляду на результат. Завдяки
волі, максими (суб’єктивно значимі правила) можуть належати загальному законодавству, позаяк воля зумовлюється приписом категоричного
імперативу: "Чинити згідно тої максими, яку водночас можеш воліти щоб
вона стала всезагальним законом" [3, с.142]. Тому автономія волі є підставою гідності людської й всякої розумної природи [3, с.190]. Узагальнюючі наведені цитати, Кант визначає гідність: по-перше, як внутрішню
цінність; по-друге, умовою гідності розумної істоти, як мети самої по
собі, є моральність; по-третє, підставою гідності людської природи
(Würde der menschlichen Natur) є автономія волі. Отже, зазначається
умова та підстава гідності, але не зрозуміло в чому полягає її суть як
"внутрішньої цінності".
Що означає гідність як внутрішня цінність? Зауважимо, Кант не розвиває філософію цінності, це справа його послідовників, зокрема, представників баденської школи неокантіанства (В. Виндельбанд, Г. Ріккерт).
Ми можемо лише припустити, який зміст вкладено в кантівське поняття
цінності. Повернемось до виразу "гідність людської природи" (Würde der
menschlichen Natur). Природа розумної істоти як мети самої по собі виявляється двояко: по-перше, як здатність в принципі ставити цілі, тоді
мета сама по собі повинна мислитись не як результат, якого потрібно
досягнути, а як "самосуща мета" (selbständiger Zweck) [3, с.194].; подруге, за призначенням – узгоджувати максими із всезагальним законодавством на основі автономії волі, в чому, власне, полягає моральність
[3, с.201]. Розумна істота як самосуща мета може встановити мораль103

ний закон та коритись йому з доброї волі, тобто самостійно, без зовнішнього примусу. Отже, називаючи гідність внутрішньою цінністю, йдеться
про здатність. Здатність є потенційною можливістю здійснювати моральні вчинки. Це скоріше якісна характеристика носія гідності, через яку
можливе становлення моральної особистості. Адже йдеться про здатність як "участь у всезагальному законодавстві, що й робить людину
ціллю саму по собі та вільною від законів природи" [3, с.188]. Згідно
Канта, законодавство зумовлює всяку цінність, а не навпаки. Тому законодавство має гідність, себто "безумовну, незрівняну цінність"
[3, с. 190]. Отже, внутрішня цінність як здатність не може мати критерію
оцінки та еквіваленту, позаяк сама є критерієм людської особи як законодавця в царстві цілей. Тож, гідність як внутрішня цінність є критерієм
або принципом, згідно якого відбувається розрізнення в термінології
Канта на два характери людського буття – феноменального та ноуменального. Цінність у такий спосіб повинна мислитись не як предмет в
онтологічних якостях, а як значимість для суб’єкта. Людина здатна усвідомити значення та сенс моральної здатності в собі самій та в іншій
особі, що означає усвідомити власну гідність та гідність іншої особи.
Отже, природною для людини (людської природи) є здатність до морального вчинку, тобто людина мислиться як моральна істота та суб’єкт
морального закону. Людина як моральна істота може діяти за умовою
всезагального законодавства через максиму волі, саме така "можлива
воля в ідеї" є предметом поваги та гідністю людства (Würde der
Menschheit) [3, с.203]. Тому гідність людської природи стосується усіх
людей як представників людського роду. А що лише люди здатні діяти
морально і відчувати силу моральної вимоги, то, як зауважує М. Розен,
"всяка гідність у повному сенсі слова повинна бути людською гідністю"
[курсив – М.Р.] [9, с. 23]. Люди як моральні істоти мають гідність в однаковій мірі, адже людська природа передбачає потенційну здатність до
морального досвіду усіх людей. Звідси, можемо виокремити два ключових положення щодо концепції гідності Канта: по-перше, застосування
виключно до людського буття; по-друге, гідність є егалітарною (усі люди
є суб’єктами своїх вимог). Тобто, гідність як здатність до морального
досвіду на підставі автономії волі постає родовою сутністю людини як
суб’єкта морального закону в собі. Як наслідок, концепцію Канта вважають спробою секулярного обґрунтування людської гідності, на відміну
від теологічної. В останній, обґрунтування відбувається на підставі ідеї
богоподібності – створення людини за образом і подобою Бога.
Ідея особистості як індивідуальний вимір гідності.
Встановлюючи принцип моральності в "Основах метафізики моральності", людина мислиться як представник людського роду, а не конкретна особа з її індивідуальними бажаннями та схильностями. Однак,
це не означає, що у категоричному імперативі цілком відсутній матеріальний суб’єктивний чинник. Перша формула категоричного імперативу
стосується універсальності форми морального закону та втілює ідею
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загальної значущості: "Чинити згідно тої максими, яку водночас можеш
воліти щоб вона стала всезагальним законом" [3, с.142]. Друга формула
визначає предмет морального закону – людство (Menschheit), та велить
ставитись до людства у власній особі та особі іншого завжди як до мети
й ніколи як до засобу [3, с.168]. Людська гідність постає матеріальним
аспектом категоричного імперативу в другій формулі як мета сама по
собі. Перевіряючи індивідуальну максиму на універсальність, можна
уявити закони належного, виходячи за межі феноменального буття людини, як явища природи, із притаманними їй схильностями. Яка максима буде покладена в основу і в якій мірі буде здійснено вимогу категоричного імперативу залежить від кожного окремого індивіда, отже виявляється суб’єктивний чинник як спонука до морального вчинку. Застосовуючи першу формулу категоричного імперативу, людина здатна піднести себе над власною емпірично обмеженою природою, уявляючи всезагальне законодавство та людство у власній особі.
Здатність до всезагального законодавства із визнанням за іншими
істотами такої самої здатності є гідністю (Würde) або прерогативою (
Prärogativ) розумної істоти як мети самої по собі у порівнянні з іншими
природними істотами [3, с.196]. Тому, зазначає Кант, розумних істот
називають особами. Окрім родового поняття усіх розумних істот, філософ виокремлює термін "особистість": Особа (Person) належить до чуттєвого світу, але підпорядкована своїй особистості (Persönlichkeit), позаяк остання належить інтелігібельному світу [4, с.98]. Саме в особистості знаходиться джерело морального обов’язку, наголошується в "Критиці практичного розуму". Особистість виявляє себе з одного боку у
свободі й незалежності від механізму усієї природи, а з іншого, підлегла
чистим практичним законам. Коли Кант називає суб’єкта усіх можливих
цілей "самосущою метою", мета мислиться негативно, що означає певне ставлення до себе та до інших розумних істот – як до мети й ніколи
як до засобу. Таке ставлення є по суті визнанням законодавчої здатності на основі автономної доброї волі не лише за собою, але й за кожною
розумною істотою. Важливо зазначити, Кант не ідеалізує людину, а лише вказує на потенційні здатності, притаманні усім людям як розумним
істотам. "Людина щоправда, є досить-таки несвята, але людськість у її
особі мусить бути для неї святою" [4, с.98].
Позаяк людина одночасно є явищем чуттєвого світу (феноменом), а
стосовно певних спроможностей, суто інтелігібельним предметом (ноуменом) (В 574), то має двояку казуальність – емпіричного та інтелігібельного характерів (В 567) [5, с. 322, 326]. Як явище чуттєвого світу (феномен) людина є одною із природних причин, чия казуальність підлягає
емпіричним законам природи в певній часовій послідовності подій. Однак, людина як інтелігібельна причина, завдяки раціональній здатності
розсудку та розуму, здатна мислити себе не лише як явище чуттєвого
світу, а як інтелігібельну підставу свого вчинку. Інтелігібельна підстава
не зачіпає емпіричних питань, а стосується мислення в чистому розсуд105

ку щодо спонуки (мотивації) вчинку, який ще тільки відбудеться. Тобто,
вчинок відбувається за фізичними законами у своєму зовнішньому прояві, але логіка вчинку, є не результатом природної закономірності, а
розумової діяльності людини. Якщо з точки зору природної казуальності
вчинок є наслідком певних причин (обставин), то з точки зору казуальності зі свободи – вчинок є свідомим вибором незважаючи на обставини, але з огляду на певне поняття. Зв'язок вчинку із підставою виражає
певний вид необхідності, який Кант називає повинністю (Sollen) (В 575)
[5, с. 326]. Вчинки з огляду на поняття, що виражають можливий майбутній вчинок, в природі, окрім людини, більше не трапляються. Людський
розум, згідно Канта, "не кориться емпірично даній підставі й не йде за
порядком речей, так, як вони показуються в явищі, а творить собі з повною спонтанністю власний порядок у відповідності з ідеями, до яких він
допасовує емпіричні умови" [5, с. 326]. В чому, власне, й полягає суть
практичного, на відміну від теоретичного. У кантівському розумінні:
"практичне є все те, що можливе через свободу" (В 828) [5, с. 453]. Тобто, практичне треба розуміти як моральне. Сучасна редукція практичного лише до утилітарного розуміння називається в Канта прагматичним
законом у формі гіпотетичного імперативу (вчинок як засіб до мети).
Навпаки, моральний або практичний закон втілюється у формі категоричного імперативу, який представляє практичну необхідність вчинку
самого по собі, без мети.
В контексті розрізнення теоретичної та практичної філософії в тексті
"Критики чистого розуму" важливо звернути увагу на кантівське поняття
"ідеї". Даючи визначення терміну "ідея", Кант бере до уваги думку Платона, що ідея чесноти є взірцем, для якого предмети досвіду є лише
прикладами. Кант визначає ідеї як чисті поняття розуму, що за своєю
суттю є трансцендентальними ідеями, які виходять за межі всякого досвіду й в якому ніколи не буває предмету, адекватного трансцендентальній ідеї [5, с.229]. Враховуючи термінологічну особливість поняття
"ідея" та ідею чесноти як взірець, М. Лебех виокремлює логічний аспект
кантівського поняття гідності. Логічна аспект гідності є по суті ідеєю –
поняттям чистого розуму, завдяки чому можливий перехід від сущого до
належного. Однак, логічна сутність не має реального буття, позаяк ідеї –
лише логічні поняття. М. Лебех зазначає, сутність людської гідності є
логічною, але опосередковується людиною, без якої не може бути практичних наслідків, тобто моральних вчинків [8, с. 214]. Продовжуючи думку дослідниці, завдяки здатності спекулятивного розуму людина може
створити поняття, але до мотивації причетна практична здатність розуму. Тому, логічний аспект гідності можна назвати ідеєю людської гідності
(поняттям чистого розуму), яка повинна правити за взірець моральної
досконалості. В ідеї особистості Кант поєднує моральний обов’язок та
людську гідність, як умову переходу від чуттєвого світу до інтелігібельного. Гідність як здатність до морального досвіду є місцем перетину
феноменального та ноуменального характерів людини. Звідси, можемо
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встановити ще одну важливу характеристику гідності – вона є умовою
становлення особистості.
Право свободи як визнання гідності особи.
Гідність в практичній філософії Канта є внутрішньою, безумовною
цінністю, яка з одного боку становить суть людської особи як моральної
істоти, а з іншого, є умовою конституювання людської особистості. Людина є розумною істотою, котра належить царству цілей або інтелігібельних істот і здатна скоритись самостійно встановленому моральному
закону. Моральна ідея гідності, запропонована Кантом, є підставою рівності усіх людей, які разом складають людський рід – людство. Тому
кантівський моральний концепт гідності характеризується як універсальний (адресований усім людям) та егалітарний (люди рівні у своїй гідності як потенційно спроможні до морального досвіду). Однак, в конкретній політичній дійсності коли людина є членом певного суспільства із
відповідними правами та обов’язками щодо інших членів та держави, її
вчинки регулюються не лише суб’єктивними законами практичного розуму, а також, об’єктивними законами державних інституцій – позитивним або публічним правом. Що змінюється в осмисленні людської гідності, коли людина розглядається не лише універсально як моральна особа, а також як суспільний індивід, правова особа?
Позаяк людина є членом певного суспільства, вона неминуче вступає у зовнішні стосунки з іншими членами суспільства та державними
інституціями. Моральний вимір гідності втілює її внутрішні аспект, який
уможливлює становлення моральної особистості на основі автономії
волі. З іншого боку, аби реалізувати свій моральний вибір людина повинна бути вільна у можливості користуватись власним розумом, хоча
би щодо рішень стосовно себе у приватній сфері. Визнаючи себе самостійною особою постає проблема її визнання з боку інших. Правовий
вимір гідності втілює її зовнішній аспект, як вимогу до інших членів суспільства визнавати автономію кожного як моральної особи. Відтак, свобода співвідноситься із буттям людини як істоти, яка здатна діяти згідно
категоричного імперативу. Лише на підставі свободи людина може здійснювати моральний вчинок, а з позиції права, свобода означає жити
згідно власного уявлення про щастя. Правоздатність, закладена в категоричному імперативі, становить підґрунтя для права, позаяк визначає
людину як правоздатну істоту за своєю суттю. Відтак, Кант називає одне-єдине вроджене право людини – це право свободи, яке означає незалежність від примусового свавілля іншого; та принцип вродженої свободи, який передбачає вроджену рівність людей як самих собі господарів (sui iuris) [1, с. 147].
Так із поняття свободи у зовнішніх стосунках Кант виводить поняття
права: "Право – це сукупність умов, згідно з якими волевиявлення однієї
[особи] може бути поєднаним із волевиявленням другої [особи] на підставі загального закону свободи" [7, с. 31; 1, с. 139]. А, також, принцип
права: "правим є кожний вчинок, згідно максими якого свобода волеви107

явлення кожного може бути сумісна із кожною свободою на підставі загального закону" [7, с. 32; 1, с. 140]. Право стосується форми стосунків
двостороннього волевиявлення, а не предмету стосунків, яким може
бути мотив, мета чи засіб. Два формулювання права, на думку Е. Соловйова, відображують два рівні правових відносин: перше, "в модусі поняття права", стосується співіснування осіб між собою; друге, "в модусі
принципу права", – передбачає корекцію і обмеження законодавчої активності самої держави, а не впорядкування відносин між окремими
індивідами [6, с. 151, с. 155.]. Звідси, дослідник тлумачить два кантівських формулювання права як міру свободи: а) на рівні співіснування індивідів між собою, міра "об’єктивного права" полягає в тому, що ніхто не
може вимагати свободи від держави більшої, ніж свобода іншого індивіда; б) на рівні взаємодії індивіда та держави, міра "суб’єктивного права"
– жодна держава не може надати індивіду свободи меншої за свободу
іншого індивіда [6, с.156]. Поняття права та принцип права зумовлюють
характер зовнішніх стосунків. Згідно кантівського поняття права, у міжособистісній взаємодії ключовим компонентом постає те, що сьогодні
називають правосвідомістю – визнання не лише за собою права свободи, а також за іншим індивідом, себто взаємне визнання одне одного як
суб’єктів свободи.
Окрім визначення права через свободу та волевиявлення, його зворотна сторона – це примус: "Право є обмеження свободи кожного за
умови її узгодження зі свободою кожного іншого, наскільки це можливо
на підставі загального закону; публічне право є сукупність зовнішніх
законів, які уможливлюють всезагальну згоду" [2, с.283]. Відтак Кант є
прибічником поділу права на природне (приватне право) та громадянське (публічне право). Різниця ґрунтується на тому, що лише громадянське себто публічне право може гарантувати моє та твоє через публічні
закони [1, с. 152]. В умовах громадянського стану люди самостійно відмовляються від природної зовнішньої свободи, щоби підкоритись публічними законами та набути свободу як члени суспільства в складі народу
[1, с. 237]. Самостійна відмова від необмеженої зовнішньої свободи на
користь узгодження із свободами інших на підставі загального закону
подібне до самостійного підкорення моральному закону у формі категоричного імперативу. Однак є суттєва відмінність між загальним законом
моралі та загальним законом права. Універсалізм категоричного імперативу зумовлює поведінку у формі обов’язку. Вчинок лише тоді буде моральним, коли універсалізація максими буде відбуватись виключно з
відчуття поваги до закону, зі спонуки чистого практичного розуму. Мотив
відіграє ключову роль. Універсалізм загального закону права втілює
принцип рівності у свободі. Для правового вчинку достатньо аби його
вияв відповідав формі закону і не обов’язково співпадав із мотивом поваги до закону як такого. Мотивація може ґрунтуватись не на повазі до
закону, а на здоровому глузді – уникнути покарання. Кант наголошує,
що якщо мова йде не про чесноту, а про право, тоді не треба пояснюва108

ти загальний правовий закон як мотив [1, с. 140]. Правовий вчинок стосується зовнішнього прояву, відповідності до форми закону. Тому мотивація не є вагомою у правовому вимірі вчинку (допоки не порушується
форма закону), але – головною у моральному. Е. Соловйов робить важливий висновок, загальний закон права (дистанціюючись від мотиву,
який є умовою морального вчинку) передбачає свободу образу думок
[6, с. 164]. Свобода образу думок уможливлює автономію суб’єкта –
бути собі господарем. А втілене у публічному праві як право на свободу
думки, по суті визнає за кожним індивідом його правомочність стосовно
самого себе, відтак гідність особи.
Статус громадянина vs привілеї шляхти.
Кант вживає термін гідність (Würde) не лише для позначення людськості як такої. В "Метафізиці звичаїв" знаходимо наступну цитату: "Зовсім без гідності (Würde) в державі безперечно не може бути жодна людина, бо вона має щонайменше [гідність] громадянина (Staatsbürgers);
за винятком, коли вона позбавила себе неї через свій власний злочин,
оскільки хоча вона й залишається живою, але робиться лише знаряд.
дям сваволі іншого (або держави, або іншого громадянина)" [7, с. 169]. В
теорії публічного права Кант застосовує термін гідність (Würde) у двох
значеннях: 1) для позначення соціальних станів в державі
(Staatswürden) у відповідності до трьох гілок влади: законодавчої, виконавчої та судової (п.47) [7, с. 154; 1, с. 236]; 2) для позначення титулу
(Würde) всередині шляхетського стану (Adelsstand), який надається
правителем на підставі честі та успадковується нащадками [7, с. 170,
1, с. 253]. В умовах станового суспільства гідність постає ієрархічною
ознакою та ранговим статусом. Яким чином це узгоджується із категоричним імперативом, особливо, із його наслідком – люди рівні у своїй
гідності? Розглянемо детальніше два виокремленні значення гідності.
Кант є прибічником ідеї суспільного договору, що є умовою громадянського правового стану. Стан людей як окремих індивідів у стосунках
один до одного згідно сукупності законів, котрі є основою правового стану та створюють публічне право, Кант називає громадянським (status
civilis), а їх спільність – державою (civitas) [7, с. 149, 1, с. 231]. Законодавча влада може належати лише об’єднаній волі народу. Об’єднані для
законодавства члени такої спільноти або держави називаються громадянами, що іх невід’ємними правовими атрибутами є: 1) свобода кожного коритись тим законам, на які він дав згоду; 2) громадянська рівність у
взаємних правових зобов’язаннях; 3) правова самостійність як громадянина [7, с. 152 – 153; 1, с. 234-235]. Отже, люди в складі народу набувають або перебувають у статусі громадянина, що дає право чинити законодавство в державі. Однак, у правовому контексті Кант поділяє громадян на активних та пасивних, що суперечить другому правовому атрибуту громадянина – рівності у правових зобов’язаннях [7, с. 153;
1, с. 235]. Диференціація громадян відбувається на снові права голосу.
Ті хто мають право голосу, повинні бути самостійними, тобто незалеж109

ними у своєму існуванні від інших осіб, та зобов’язаними лише власним
правам і силам. Самостійність передбачає існування за рахунок власної
справи або державної служби, на противагу тим, хто своїм існуванням
(харчуванням та захистом) зобов’язаний іншим. Тоді людина в статусі
громадянина як громадянська особа не може бути замінена ніким іншим
та має право голосу [7, с. 153-154; 1, с. 235-236]. Втім, Кант залишає
можливість для пасивних громадян змінити статус на активний. Активні
громадяни своєю згодою на позитивні закони не повинні суперечити
природній свободі та відповідно цій свободі рівності усіх в складі народу
[7, с. 154; 1, с. 236]. Найкраще різницю між пасивними та активними
громадянами передають терміни "підданий" та "громадянин", які Кант
застосовує в тексті "Щодо прислів’я …". Усі люди в складі народу є підданими, себто є "під законом" (was unter Gesetzen), підкорені примусовому праву в однаковій мірі з іншими членами суспільства [2, с. 286].
Щоправда, Кант робить виключення для глави держави. Тим не менше,
важливим на разі є принцип рівності перед законом, незалежно від станового походження та шляхетського титулу. Отже, з позиції публічного
права Канта, люди в складі народу перебувають в двох якостях: як особи приналежні певній державі – є піддані (усі рівні перед законом); а з
точки зору права голосу – громадяни, хоча не усі в однаковій мірі, але з
рівними потенційними можливостями стати активними громадянами.
Незважаючи на диференціацію в суспільстві на основі права голосу,
Кант пропонує ідею рівних можливостей. Відтак, вираз "гідність громадянина" постає правовим статусом особи в суспільстві, а саме, втілює
ідею рівності усіх членів суспільства в статусі громадян. Гідність як правовий статус забороняє будь-яку дискримінацію у ставленні до будького з позиції інших критеріїв, аніж рівність перед законом. Запозичуючи
вираз Дж. Валдрона, гідність як правовий статус втілює ідею вгору урівнюючого статусу, який підносить усіх людей до рівня титулу графа, аніж
статусу селянина; це більше подібно до статусу вільної людини, яка є
сама собі господарем (sui juris), аніж до статусу суб’єкта, який потребує
когось, хто буде за нього говорити [10, с. 59-60]. Думка Дж. Валдрона
суголосна із кантівської вимогою самоповаги, себто поважати власну
гідність. Що означає: "не бути холопом, не дозволяти комусь ганьбити
чиїсь права" [7, с. 281; 1, с. 375]. Розуміння людської гідності виходить
за межі приватної сфери, де піклування про власну гідність полягає в
моральному самовдосконаленні та особистісному зростанні. Акцентування Канта на захисті власної гідності й своїх прав від зазіхань з боку
інших членів суспільства проектує універсальна моральну ідею гідності
в політико-правову сферу, що передбачає вимогу до держави гарантувати ці права.
Друге застосування терміну гідність як титул, який надається правителем на підставі честі та успадковується наступними поколіннями, Кант
розглядає як такий, що суперечить ідеї рівності перед законом та принципу: "те що народ не може вирішити стосовно себе й своїх товаришів,
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того не може вирішити суверен стосовно народу" [7, с. 170; 1 с. 253].
Адже, згідно ідеї суспільного договору, законодавча влада належить
об’єднаній волі народу. Кант ще раз наголошує, що привілеї надані на
основі честі, не можуть переходити у спадок нащадкам, адже талант і
воля не успадковуються. Кант вважає, що в контексті історичного поступу людства, шляхетський стан у відповідності до титулу може тимчасово
зберігатись, допоки в самій суспільній думці поділ на суверена, шляхту
та народ не заступить поділ на суверена та народ [7, с.171; 1, с. 254].
Гідність застосовується як синонім до статусу громадянина, який ще
містить відлуння станового поділу спадкової монархії у феодальному
суспільстві.
Залишаючи потенційну можливість кожному підданому здобути статус активного громадянина за рахунок власних здобутків, а не спадкових привілеїв, дозволяє зробити висновок, що кантівська концепція гідності у правовому вимірі: по-перше, є статусною – гідність є правовим
статусом громадянина, який заступає спадкові привілеї шляхти як вищого соціального стану; по-друге, ніби підносить усіх людей як членів суспільства до якісно нового становища – усі є у вищому в однаковій мірі
незалежному та самостійному статусі щодо ставлення з боку інших членів суспільства та державного примусу. Отже, в теорії публічного права
Канта, концепт гідності як ієрархічна ознака представника вищого спадкового стану шляхти трансформується в егалітарний за своєю суттю
статус громадянина. Водночас, гідність виявляється не як ознака вищості (титул), а спосіб ставлення (форма поведінки) – гідно ставитись до
усіх членів суспільства як рівних перед законом.
Висновки. Багатозначність терміну гідність як правової статусної категорії пояснюється тим, що Кант обґрунтовує теорію держави й права
на основі прогресивних, просвітницьких ідеї в умовах абсолютної монархії та станового суспільства Пруссії. Виокремлення двох концептів гідності як моральної ціннісної та правової статусної категорій в теорії Канта, засвідчує вироблення нового політичного лексикону в умовах трансформації політичного життя, соціо-культурних змін та період становлення держав-націй.
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Т. П. Продан
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ДОСТОИНСТВО В ЭТИКО-ПРАВОВОМ УЧЕНИИ И. КАНТА
Выделено основные положения концепции достоинства и проанализировано
понятие достоинства в практической философии и философско-правовой теории
И. Канта. Обосновывается, что кантовское определение достоинства в качестве
внутренней ценности следует понимать не как предмет в онтологических качествах, а как значимость для субъекта. Установлено, что человеческое достоинство в качестве моральной категории является способностью к моральному опыту
всех людей, что составляет родовую сущность человека. Достоинство в качестве правовой категории является дифференцирующей характеристикой гражданина на основе права голоса. Выражение Канта "достоинство гражданина" в теории
публичного права предлагается понимать как статус гражданина. Соответственно, достоинство предстает правовым статусом человека в пределах определенного государства.
Ключевые слова: человеческое достоинство, ценность, моральный закон, свобода, равенство, автономия, достоинство гражданина, статус гражданина, публичное право, свобода мысли.

Т. P. Prodan
HUMAN DIGNITY IN KANT’S ETHICAL AND LEGAL DOCTRINE
The main principles of the concept of dignity have been singled out as well as the analysis
of the notion of dignity in the practical philosophy, political and legal theory of I. Kant has
been conducted. It has been substantiated that the Kantian definition of dignity (as an internal
value) should be understood not as an object with its ontological qualities, but as significance
for the subject himself. As a moral category, human dignity is the ability to moral experiences
which constitutes the essence of human being. It has been found out that dignity (as a legal
category) is a differentiating feature of citizens on the basis of the right to vote. The Kantian
expression "the dignity of a citizen" in the theory of public law is proposed to be understood
as the status of a citizen. In this sense, dignity arises from the legal rank of a person within a
certain state.
Keywords: human dignity, value, moral law, freedom, equality, autonomy, dignity of a
citizen, status of a citizen, public right, freedom of thought.
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Я. А. Соболєвський, канд. філос. наук,
КНУ імені Тараса Шевченка, Київ
СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКИХ
КОЛОНІЙ: ФІЛОСОФСЬКИЙ ЗМІСТ ПУРИТАНСЬКОЇ
ТЕОЛОГІЇ ТА ЕКЗЕГЕТИКИ
Американська філософія колоніального періоду характеризується глибокою
релігійністю та протестантською метою, яка проявилася у есхатології, політичній ідеї теократії. Та в свою чергу виразилася у диференційованій системі соціальних статусів. Статус схоластики не мав чільного місця у інтелектуальному колі
перших колоністів, втім у формі розвитку знання теологія колоністів визначалася
ремінісценціями європейського августініанства. Святе Письмо стало джерелом
аподиктичного знання досягнутого пуританською екзегетикою а всі соціальні та
політичні процеси визначалися крізь її призму.
Ключові слова: американська філософія, Бог, екзегетика, людина, пуританізм,
теократія, теологія.

Не зважаючи на вже існуючу у XVII ст. колонію у Новому Світі – Вірджинію, початком заснування нової держави вважають саме висадку
поселенців з корабля "Мейфлавер" ("Mayflower") у Новому Плімуті. Ця
історична подія, що відбулась 22 грудня 1620-го року, іменується висадкою отців-пілігримів та відзначається як "День праотців" (англ. Forfathers
Day). Значення цієї події для історії американського суспільства важко
недооцінити, оскільки саме в ній чисельні мислителі, проповідники, поети та філософи черпали натхнення та аргументативну базу для розмислів.
Перші колонії, починаючи з Вірджинії, отримали від англійської корони права на землю, а у 1616 році була прийнята "Велика хартія", яка
відкривала перспективи конституційного устрою. Це означало створення
та функціонування Генеральних асамблей на чолі з губернатором колонії. Відомо, що подібна демократична свобода проіснувала трохи більше ніж десятиліття, доки король Яків І (James I, 1566 – 1625) не поклав
цьому край, втім, подібний політичний та економічний досвід все ж проявився. Разом з тим, колонії були носіями провідних тогочасних суспільно-політичних теорій, у трактатах та проповідях зустрічаються ідеї філософської доктрини Просвітництва, у релігійному плані колонії не мали
однорідності та були осередками як англіканства так і протестантизму й
католицизму. Національний склад так само був неоднорідним, у колоніях проживали англійці, голанці, німці та інші національності, що сприяло
обміну поглядів та думок між мешканцями.
Колоніальний світогляд формувався в умовах важкої праці та в очікуванні швидкого збагачення, що досягалося особливим вихованням та
інтересами. Колоніальна політика формувалася в умовах важливості та
законності збагачення як окремих індивідів, так і цілих общин. Важливий
вплив на розвиток колоній здійснив відомий англійський філософ, політичний діяч – Френсіс Бекон (Francis Bacon, 1561 – 1626). Він звернувся
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до проблеми розбудови колоній, вбачаючи у цьому окрім економічної
вигоди ще й спробу побудови нового суспільства. Відома утопія Ф. Бекона "Нова Атлантида" ("Nova Atlantis", 1624, 1627), подібно до "Утопії"
("Utopia ", 1516) Томаса Мора (Sir Thomas More, 1478 – 1535) є свідченням нових настроїв та великих очікувань у добу географічних відкриттів
та науково-технологічного прогресу. Від грецької "ουτοπία", що означає
"неіснуюче місце", твір і отримав свою назву, але відсутність місця не
означає не існування планів соціальних перетворень. З Нового часу цей
жанр став підґрунтями для суспільно-політичних філософських поглядів
з можливістю конструювання соціального ідеалу та нових моральних
цінностей. Публікуючи свої "Досвіди, або Напучування моральні і політичні" ("Essayes: Religious Meditations. Places of Perswasion and
Disswasion. Seene and Allowed", 1597), філософ постійно торкався проблеми розбудови колоній, називаючи цю справу "героїчною", а у спеціальному есеї "Про колонії" автор згрупував лист правил та пропозицій.
Окрім практичних настанов щодо того, які крупи брати та де селитися,
філософ наголошує на необхідності селитися там, де не живуть аборигени, оскільки подібні конфлікти негативно відобразяться як на самій
колонії так і на житті туземців. На його думку це подібно до "виселення"
(extirpation), ніж до "поселення" ("plantation") [у даному разі відбувається
гра слів, extirpation – викорінювання, plantation – насадження, філософ
порівнює колонії з процесом лісонасадження, хоча підкреслює самобутній статус корінного населення – прим. авт.]. Продовжуючи, Ф. Бекон
завуальовано аргументує необхідність гідних представників Старого
Світу перед обличчям інших народів. Він пише про сором (shameful),
який може виникнути: "Соромно і гріховно заселяти колонію покидьками
суспільства або злочинцями; це і для колонії згубно, бо подібні люди
залишаються негідниками і замість роботи віддаються лінощам та безчинствам, їдять припаси, а незабаром, втомившись всім цим, повідомляють на батьківщину брехливі звістки, що безчестять колонію. Населяти колонію належить садівниками, орачами, ковалями, теслями, столярами, рибалками, мисливцями, а до них додати лікарів, кухарів і пекарів" [1, с. 429]. Зрозуміло, що людина з енциклопедичними знаннями та
міцним етичним ядром піклується про статок поселенців, але куди більше її хвилюють відомості з Нового Світу, чи то ганебна поведінка, чи то
брехня, які зіпсують можливий "Бенсалем".
До Нового Світу відправилися не тільки люди фізичної праці, але й
освіченні, грамотні, знавці нюансів теології та філософії, вони й стали
родоначальниками історії філософської думки у колоніях та у Сполучених Штатах у майбутньому. І заснований у 1636 році Гарвардський коледж, де викладали окрім математики та фізики й філософію, щоправда
релігійного характеру, є тому свідченням. У Массачусетсі
(Massachusetts) було визнано обов'язковою шкільну освіту з метою навчити наступні покоління читати та знати Слово Боже, культивувати
освіченість, практичні знання та навички в дусі християнської етики.
Втім, ідеям Ф. Бекона не дано було втілитися, оскільки на відміну від
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його "Атлантиди", в колоніях Нової Англії зміцнювалася теократія з домінуванням віри над розумом, не зважаючи на економічне та технологічне зростання. Протестантизм став фундаментом для розвитку філософських поглядів на природу людини, Бога, ідеї спасіння та обраності.
Здебільшого пуританські теоретики не визнавали інших авторитетів
окрім Святого Письма, тому і будь-який освітній процес мав бути суворо
підпорядкований загальноприйнятим ідеям. Однак, в деяких теоретичних питаннях вони могли спиратися на філософських спадок минулого,
який являв собою схоластичну версію арістотелізму. Так, наприклад,
протягом століття до ньютонівської картини світу по обидва боки океану
мислителі намагалися узгодити фізику Арістотеля з астрономією Птоломея. Пуритани розуміли світ як божий витвір, у якому Бог керує всім і
все володіє своєю божественною подобою, або ентелехією, у такому
разі фізична картина світу ставала цілковито спіритуалістичною, а боже
провидіння вбачалося у всіх світових процесах. Дослідження гносеологічних, релігійно-онтологічних та етичних поглядів у свій час здійснив
один з найвідоміших дослідників пуританізму Нової Англії Перрі Міллер
(Perry G. E. Miller, 1905 – 1963), якого називали "майстром американської інтелектуальної історії", підкреслюючи значущість та видатний характер його постаті. У роботах "Погляди Нової Англії: від колонії до провінції" ("The New England Mind: From Colony to Province", 1953), "Релігія та
свобода думки" ("Religion and Freedom of Thought", 1954), "Американські
пуритани" ("The American Puritans", 1956.) та ін. П. Міллер розкриває
основні погляди та ідеї, які були притаманні не лише американцям колоніального періоду. Так само він є автором ряду робіт присвячених
філософським поглядам на теренах Сполучених Штатів Америки у період війни за незалежність та аж до ХХ ст. включно. В книзі "Погляди Нової Англії: від колонії до провінції" він підкреслює, що колоністи:
"…вивчали Френсіса Бекона. А ще й головний фундатор їхньої церковної теорії Вільям Еймс зі схваленням цитував Бекона. У шостій книзі
"Про гідність і примноження наук" вони [поселенці] знайшли ідеї, з якими
не можна не погодитись: "Обов'язок і завдання Риторики, якщо вона
глибоко вивчена, - це не що інше, як застосовувати і рекомендувати
диктат розуму над уявою…" [4, р. 13]. Мова йде про особливе розуміння
риторики не як теорії ораторського мистецтва, а як її розумів сам
Ф. Бекон, і якого читали пуритани, як такої, що зображує нам образ чесноти й блага. Як зазначає філософ, ще Платон дуже тонко помітив, що
"якби можна було на власні очі бачити чесноти, то вони викликали б в
людях нездоланну любов до себе" [4, р. 13]. Оскільки ні чеснота, ні благо не можуть з'явитися у чуттєвому сприйнятті безпосередньо, колоністи
вважали, що Богові не залишається нічого іншого, як постати перед уявою людини у словесному вигляді. Історик філософії П. Міллер пропонує реконструкцію гносеологічної схеми богопізнання, яка включала як
кафатичні так і апофатичні визначення Творця: Бог як творець та Володар (Lord), Бог необмежений у владі, Бог є причиною усього в світі, Бог
загадковий та таємничий та ін. Питання щодо пізнання Бога вирішува115

лось через Святе Письмо: частково, через студіювання Святого Письма
можна пізнати Бога. Саме тому Біблія була тією призмою, крізь яку людина пізнавала світ та суспільство. Так, передвісник філософської герменевтики - теологічна екзегетика стала потужним інструментом у руках
пуританських мислителів. Починаючи з книги Буття, вся історія людства,
всі сакральні тексти містять прихований, таємничий зміст, який може
бути зрозумілим, якщо не повністю, то хоча б частково, наскільки відкриє істину Бог. Тому і зміст Святого Письма є набагато більшим, ніж
власне тексту на сторінках книги книг. Пуританські теологи, такі як Джон
Вінтроп (John Winthrop, 1588 – 1649), Роджер Вільямс (Roger Williams,
1603 – 1683), Джон Коттон (John Cotton, 1584 – 1652) та багато інших
шукали в текстах знання про "істинне християнство", відповіді на питання історії, природи людини, призначення та ін.
На думку пуритан природа людина гріховна через гріхопадіння Адама та Єви, тому продовжує діяти старозавітний договір, або угода (ковенант) з Богом. Нащадки перших людей несуть на собі прокляття, за
яке повинні платити, втім, Бог є і по новозавітному благим, тому його
милосердя брало деяких благовірних для спасіння. Обранці отримали
особливий статус, як про це пише Френсіс Брімер у роботі "Пуританський експеримент: суспільство Нової Англії від Бредфорда до Едвардса":
"Більшість поселенців Нової Англії відчували себе більш важливими ніж
коли вони були у Англії по інший бік Атлантики. Вони вважали себе
"врятованими нащадками" (saving remnants). Покоління Джона Уінтропа
було впевненим, що воно є прикладом для світу у питанні спасіння…"
[2, р. 152]. Усвідомлення своєї унікальності допомагало пуританським
мислителям боротися з протестантським детермінізмом, свобода вчинку проголошувалася можливою, але в обмежених випадках. Так, наприклад, "врятовані нащадки", вбачаючи всюди приховані божі знаки, настільки відчували безпосередню особистісну святість, що навіть почали
іменувати себе "святими". Ці "святі" на грішній землі, відчуваючи тотальну символічність всього, почали шукати прояви божої волі в повсякденні. Конгрегаціоналісти посилили теократію у колоніях з метою культивування в благочестивому соціумі нової святої людини, яка би подолала тягар перших людей. Саме через ці погляди особистісне життя
виносилося на показ та осуд, суворий ригоризм визначав склад нового
соціуму, тільки кращі могли буди в суспільстві, і лише найкращі могли
керувати суспільством.
Втім, сила пуританської екзегетики вплинула не тільки на теологічні
ідеї, але й на питання теократії. Гомогенні погляди ранніх американських мислителів продемонстрували плюралістичні настрої. Перебуваючи
не лише у географічній ізоляції, але й в ізоляції політичній та релігійній,
колоніальні інтелектуали знайшли собі суперників у демагогії серед собі
подібних. Як підкреслює американський історик, професор Ньюйоркського університету Генрі Бамфорд Паркс (Henry Bamford Parkes,
1904 – 1972) у статті "Джон Коттон і Роджер Вільямс "Дебати про толерантність" 1644-1652" ("John Cotton and Roger Williams Debate Toleration
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1644-1652"), теологічна картина колоніальної доби майже одразу перестала бути однорідною. За вільнодумство міністра Роджера Вільямса
вигнали з колонії, запобігаючи політичним труднощам, які могли виникнути. Г. Б. Паркс писав: "Він [Роджер Вільямс] не міг схилятися до волі
більшості, не міг він і мовчати; а колоністи не могли дозволити собі відволікатися на [філософські] суперечки, намагаючись вижити на чужій
пустельній землі" [5, р. 735].
Дискусія між Р. Вільямсом та Дж. Коттоном про терпимість викликає
інтерес серед інтелектуалів. У 1644 році Р. Вільямс опублікував відомий
твір "Кривавий догмат переслідування за переконання" ("The Bloody
Tenent of Persecution, for Cause of Conscience", 1644), у якому він піддав
сумніву чистоту церков Нової Англії, справедливість його вигнання та
правильність політики релігійної нетерпимості в колоніях. Різка критика
церков та теології пуритан знайшла відклик та відповідь у роботі Дж.
Коттона "Кривавий догмат, відмитий та відбілений у крові агнця" ("The
Bloudy Tenant, Washed and Made White in the Bloud of the Lambe", 1647).
Сама назва є відповіддю на різку критику Р. Вільямса. Г. Б. Паркс зазначає, що у своїх поглядах Дж. Коттон займав середню позицію між
двох крайностей: ригоризму та вільнодумством. Діалог цих двох мислителів потребує додаткового ретельного дослідження оскільки в китичній
літературі співіснують суперечливі відомості. Зазначимо лише, що для
пуританської екзегетики найважливішим питанням завжди була аподиктичність біблійного знання. Мислителі Дж. Коттон та Р. Вільямс у якості
основи власних богословських розмислів бачили Святе Письмо, хоча Р.
Вільямс побачив помітну відмінність між Старим Заповітом і Новим Заповітом, на відміну від Дж. Коттона, який вважав, що ці дві книги являють собою єдиний континуум [3, р. 108]. Дж. Коттон розглядав Старий
Заповіт як модель християнського управління. Ця модель передбачала
суспільство, в якому спільно співпрацюють церква та держава. Натомість, Р. Вільямс вважав, що Бог розпустив союз між Старим і Новим
Завітом з приходом Христа. Стверджуючи нові заповіді, Христос тим
самим нівелював старі, проголошуючи любов над законом. На цьому
філософські дебати не завершилися. Повернувшись до Лондона у 1652
році, Р. Вільямс знову публікує нову апологетику "Ще більш кривавий
догмат завдяки зусиллям пана Коттона, відмитий та відбілений у крові
агнця; чия дорогоцінна кров пролита разом з кров'ю його слуг…" ("The
Bloudy Tenent Yet More Bloudy by Mr. Cotton's Endeavour to Wash it White
in the Blood of the Lamb; of Whose Precious Blood, Spilt in the Bloud of his
Servants; and of the Blood of Millions Spilt in Former and Later Wars for
Conscience Sake, That Most Bloody Tenent of Persecution for Cause of
Conscience, upon, a Second Tryal Is Found More Apparently and More Notoriously Guilty, etc.", 1652). Оригінальний текст "Кривавого догмату"
Р. Вільямса пізніше стане джерелом для Джона Локка, Томаса Джефферсона та Першої поправки до Конституції США, згідно якої Конгрес
США не буде стверджувати жодну державну релігію та забороняти свободу віросповідання.
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Таким чином, філософський доробок окремих діячів пуританської
церкви вплинув на світоглядні орієнтири колоній а згодом і цілої країни.
Шлях від гострої теократії перших колоністів прокладався крізь спекулятивну екзегетику і вилився у новому погляді на теологію. Діалог як частина філософської думки продемонстрував свою життєдайність та практичну значущість. Національний девіз США з 2011 року "У Бога ми віримо" ("In God We Trust") інколи піддається критиці, якраз через Першу
поправку. Свобода віросповідання, закріплена в конституції Сполучених
Штатів, означає також право не вірити в Бога. Таким чином, вважається,
що девіз порушує права невіруючих громадян країни. Незважаючи на
це, переважна більшість населення США підтримують використання
цього девізу на монетах. Але з'являється ще один нюанс, а саме – Старий Завіт забороняє використовувати ім'я Боже всує. Всі ці аспекти засвідчують контроверсійний характер філософського змісту теології та
екзегетики ранньоамериканської філософії.
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Я. А. Соболевский
СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИХ КОЛОНИЙ:
ФИЛОСОФСКИЙ СМЫСЛ ПУРИТАНСКОЙ ТЕОЛОГИИ И ЭКЗЕГЕТИКИ
Американская философия колониального периода характеризуется глубокой
религиозностью и протестантской целью, проявилась в эсхатологии, политической идеи теократии, которая выразилась в дифференцированной системе социальных статусов. Идеи схоластики присутствовали в интеллектуальном кругу
первых колонистов, однако в форме развития знания теология колонистов определялась реминисценциями европейского августинианства. Священное Писание
стало источником аподиктического знания достигнутого пуританской экзегетикой, а все социальные и политические процессы определялись сквозь ее призму.
Ключевые слова: американская философия Бог, экзегетика, человек, пуританизм, теократия, теология.
118

Y. A. Sobolevsky
SOCIO-CULTURAL DEVELOPMENT OF NORTH AMERICAN COLONIES: THE
PHILOSOPHICAL SENTENCE OF PURITAN THEOLOGY AND EXEGETICS
American philosophy of the colonial period is characterized by profound religiosity and a
Protestant goal, manifested in eschatology, the political idea of theocracy, which manifested
itself in a differentiated system of social statuses. The ideas of scholasticism were present in
the intellectual circle of the first colonists, but in the form of the development of knowledge
the theology of the colonists was determined by the reminiscences of European
Augustinianism. The Holy Scripture became the source of apodictic knowledge achieved by
Puritan exegesis, and all social and political processes were determined through its prism. In
general, Puritan theorists did not recognize other authorities except the Scriptures, and any
educational process should be strictly subordinated to generally accepted ideas. However, in
some theoretical questions they could rely on the philosophical heritage of the past, which
represented a scholastic version of aristotelism. For example, during the century to the Newtonian picture of the world on both sides of the ocean, the thinkers tried to reconcile Aristotle's physics with Ptolemy's astronomy. Puritans understood the world as God's work in which
God manages all and all has his divine likeness, or entelechy; in this case, the physical picture
of the world became completely spiritual, and God's providence was seen in all world processes.
Keywords: American philosophy God, exegetics, man, puritanism, theocracy, theology.
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КНУ імені Тараса Шевченка, Київ
ПОЛІТИКО-ФІЛОСОФСЬКІ СТУДІЇ В КУЛЬТУРІ УКРАЇНСЬКОЇ
ДІАСПОРИ ЯК ПРЕДМЕТ ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ
У статті розглядаються наявні у сучасній філософській літературі теоретичні та методологічні підходи до вивчення феномену політико-філософських студій
української діаспори другої половини ХХ ст. Визначені умови можливості застосування їх результатів до подальшого дослідження становлення і розвитку політико-філософських концепцій вітчизняної академічної філософії.
Ключові слова: політична філософія, культура української діаспори, політикофілософські студії української діаспори.

Культура української діаспори другої половини ХХ ст. є вагомою
складовою українського культурного простору. З оглляду на проблему
самоідентифікації вітчизняної філософії, знання про культуру
української діаспори, її місце і значення у соціально-економічному та
політичному житті незалежної України сьогодні набуває стратегічного
значення. Більш того, в умовах фрагментації політико-філософського
дискурсу, доробок мислителів української діаспори ХХ ст. може стати
ключовим інтегративним чинником в суспільно-духовному житті України.
В той же час, в межах конструювання інклюзивного знання про
історію української філософії, нині слід констатувати брак
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компаративістських
досліджень
політико-філософських
студій
діаспорної культури.
Відтак, встановлення наявних у сучасній філософській літературі
теоретичних та методологічних підходів до вивчення феномену
політико-філософських студій української діаспори другої половини ХХ
ст. має непересічне значення для дослідження становлення і розвитку
політико-філософських концепцій вітчизняної академічної філософії.
Феномен української діаспори, опинився у фокусі вітчизняних
наукових досліджень в середині 1990-х рр., коли ідеологічні бар’єри
були демонтовані, а перманентні проблеми державотворення
актуалізували значення діаспорної культури.
Серед сучасних вітчизняних дослідників, які у своїх працях
окреслили проблематику дослідження творчої спадщини українських
діаспорних мислителів слід відзначити таких науковців: Л.Белінська,
Є.Бистрицький, В.Бойко, І.Валявко, Т.Горбаченко, А.Гордієнко, О.Гринів,
В.Губарець,
Ю.Денисенко,
Н.Кіцак,
О.Колісник,
А.Колодний,
А.Конверський, Л.Кондратико, Л.Конотоп, Н.Кривда, В.Крисаченко,
В.Лісовий,
В.Лубський,
В.Ляхоцький,
В.Маркусь,
О.Марченко,
А.Марушкевич, Т.Михайленко, Н.Мозгова, О.Мороз, І.Надольний,
С.Наливайко, І.Огородник, В.Панченко, А.Погорілий, М.Попович,
О.Предко,
М.Рибачук,
І.Сковронська,
Л.Сорочук,
М.Тимошик,
О.Тищенко, З.Тіменик, Ж.Тощенко, І.Тюрменко, О.Саган, П.Сауха,
Є.Сохацька, Д.Степовик, Ю.Федів, З.Швед, І.Яцканин та інші. Новітніми
теоретичними орієнтирами також стали праці таких дослідників –
Я.Грицака, Г.Касьянова, В.Крисаченка,
В.Лісового,
Н.Мозгової,
І.Огородника,
М.Поповича,
В.Потульницького,
М.Русина,
О.Салтовського, Ю.Терещенка та інших. Для нашого дослідження
наукові праці цих науковців мають концептуальне значення, адже вони
визначають масштаб та фундаментальну структуру творчої спадщини
української діаспори як невід’ємної складової культури України. В той же
час стає очевидним, що дослідження окремих вимірів діаспорної
культури не можуть вичерпно розкрити предмет нашого дослідження,
оскільки політико-філософський доробок українських емігрантських
мислителів
має
міждисциплінарний
характер,
тож
не
був
систематизований у межах наукових розвідок зазначених дослідників.
Відтак ці знання мають бути доповнені розумінням феномену політикофілософських студій в культурі української діаспори.
Також значимість внеску представників української діаспори в
розвиток української культури обумовлює появу в сучасному
дослідницькому середовищі значної кількості дисертаційних досліджень.
Тож ми вважаємо, що одним із продуктивних шляхів вивчення культури
української діаспори другої половини ХХ ст. постає аналіз масиву
сучасних дисертаційних досліджень.
На нашу думку, в межах цього масиву наукових робіт за предметом
дослідження можна виокремити декілька напрямків.
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Перший напрямок полягє у вивченні умов соціально-політичної
адаптації та суспільно-політичної діяльності представників української
діаспори. В межах даної проблематики виконані дисертаційні роботи
таких сучасних науковців як І.Бойко, А.Василенко, Н.Горбатюк, Т.Грищук,
П.Гуцал, Л.Дибчук, Ю.Мартинюк, Ю.Недужко, І.Патарак, Л.Саєнко,
Г.Саранча, Н.Совінська, В.Чекалюк, К.Чернова, та В.Юшкевич.
Другий напрямок дисернтаційних досліджень діаспори присвячений
аналізу філософсько-історичних концепцій в межах культури української
діаспори. Дана традиція представлена науковими розвідками таких
дослідників як Г.Клинова та Я.Примаченко.
Третій напрям можна визначити як літературознавчий. В його межах
дослідження літературно-критичного доробку вітчизняної діаспори
здійснили Б.Ажнюк, В.Барчан, О.Бірюкова, О.Волосова, Т.Головань,
А.Жив'юк, С.Квіт, Т.Котовська, О.Кулєшов, В.Мацько, О.Омельчук,
С.Романов, І.Руснак, О.Семак, І.Сковронська та Н.Шаповаленко.
Четвертий напрям можна визначити як культурологічний. В його
межах розкриваються культурно-освітні аспекти діяльності української
діаспори. Науковий доробокоробок у цьому напрямку належить
досліникам: Бигар, О.Диба, О.Дудко, В.Мацько, Г.Новоженець-Гаврилів,
О.Палійчук, І.Піц, Л.Обух, А.Онкович.
На основі означеного масиву наукових праць ми можемо
стверджувати, що сучасний стан досліджень культури української
діаспори характеризується значною увагою вітчизняних науковців.
Незважаючи на існування різних методологічних підходів до вивчення
культури української діаспори, ми вважаємо, що деякі елементи кожного
з них можуть бути застосовані для дослідження діаспорної політичної
філософії як складової національної духовної культури України. Однак, в
результаті проведенного нами аналізу засвідчується та обставина, що
філософсько-політичні студії в культурі української діаспори другої
половини ХХ ст. досліджені фрагментарно і поверхнево.
Відповідно важливою умовою нашого нашої розвідки є уточнення
поняття "українська діаспора", "політична філософія" та змісту
філософсько-політичних студій в культурі української діаспори.
З огляду на плюральність підходів до тлумачення феномену
української діаспори концептуальне значення для дослідження
філософсько-політичного доробку мислителів української діаспори, на
нашу думку, має саме культурологічний підхід, який був окреслений в
роботах таких сучасних дослідників як Н. Кривда, М. Русин, І. Огородник,
С. Руденко та інших. Так, Н. Кривда визначає українську діаспору як
"унікальне соціокультурне явище в межах національної культури, що з
одного боку, є окремим комплексом загального українського культурного
процесу, а з другого – відтворенням національно-культурної ідентичності
діаспори" [14, с. 2].
Перевага культурологічного підходу полягає у тому, що він дозволяє
досліднику уникнути зосередження на зовнішніх ознаках феномену
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діаспори (територія, громадянство, суспільно-політичний устрій тощо),
які є вторинними з огляду на предметне поле нашого дослідження.
Однак при цьому варто зауважити, що розгляд української діаспори
виключно в рамках національної культури ускладнює розгляд політикофілософської спадщини української діаспори як національного і
одночасно мультикультурного феномену. Тож відповідно до нашої точки
зору,
означення
феномену
української
діаспори
в
межах
культурологічного підходу потребує додаткового уточнення. Відтак, для
реалізації завдань нашого дослідження ми пропонуємо визначати
вітчизняну діаспору як українську національну спільноту поза межами
українських земель, яка відчуває духовний зв’язок з батьківщиною і
прагне до відтворення та збереження власної національно-культурної
ідентичності, оскільки є більш прийнятним та репрезентативним з
огляду на предмет дослідження.
Зважаючи на специфіку предмету і завдань нашого дослідження,
важливе методологічне значення має визначення терміну "політична
філософія". На наш погляд, найбільш корисним постає підхід, який
запропонував у своїх працях К.Гаджиєв. За визначенням науковця
"політична філософія перш за все є рефлексією політичного буття".
Таким чином К.Гаджиєв пропонує визначити політичну філософію як
теорію пізнання політичного світу, тобто як політичну епістемологію та як
вчення про політичне буття, тобто як політичну онтологію. "У першій
якості вона (політична філософія – В.С.) виступає як особлива
дисципліна (або піддисципліна), яка покликана вивчати духовні та
світоглядні аспекти світу політичного. Вона включає політичну
онтологію, аксіологію, епістемологію та методологію. У другій якості це
та сфера духовної діяльності людей, де формуються світоглядні,
нормативні та ціннісні основи світу політичного, сама ідея політичного,
ідеї держави і влади і т.д. Політична філософія, торкаючись одночасно
сфери як філософії так і світу політичного, розташовується в області
перетину філософії та політичної науки" [5, с. 195]. Наведена позиція
вченого, на нашу думку, є продуктивною для дослідження філософськополітичних студій української діаспори, оскільки вона відображає
специфіку філософської думки діаспорних мислителів, дозволяє з нових
дослідницьких позицій уточнити і сформулювати предметно-проблемне
поле, окреслити постаті, які стали визначальними представниками
філософсько-політичної думки в культурі української діаспори.
На основі здійсненого уточнення понять "українська діаспора" та
"політична філософія", ми можемо здійснити аналітичний огляд
провідних сучасних підходів до осмислення, розуміння, тлумачення
філософсько-політичного доробку української діаспори.
Слід констатувати суттєвий брак сучасних досліджень філософськополітичної думки представників української діаспори другої половини ХХ
ст. Протягом нинішньої декади дана тематика побіжно опрацьована в
дисертаційних
дослідженнях
Ю.Корбуша,
Ю.Денисенко,
122

І.Краснодемської, С.Даценко, Н.Бурачок, М.Гриненко, С.Гірняка,
О.Гринечко, А.Шендрика та Т.Андрійчука. При цьому варто відзначити
відсутність закордонних досліджень політико-філософської думки
української діаспори.
Отож перейдемо до аналізу основних змістовних компонентів
дисертаційних досліджень та наукових статей, їхніх вихідних положень.
Перш за все, слід відзначити спробу Ю.Денисенко систематизувати
сучасні дослідженя філософсько-культурологічної спадщини української
діаспори вітчизняними науковями. За підрахунками дослідниці
переважна більшість сучасних наукових публікацій присвячено діячам
першої половини ХХ ст. В той же час, друге та третє покоління
української діаспори (хронологічно приналежні до другої половини ХХ
ст.) залишаються малодослідженими, що свідчить про непропорційність
уваги вітчизняних дослідників до проблематики
емігранської
філософської думки. Заслуговує на увагу також спостереження
Ю.Денисенко, згідно з яким, із предавників діаспорної політикофілософської думки у фокус дисертаційних досліджень найчастіше
потрапляли Д.Донцов (7), В.Липинський (7) та В.Винниченко (5) [11, С.
218-223].
Дане дослідження засвідчує тезу про брак уваги вітчизяних
дослідницьких кіл до філософсько-політичної спадщни повоєнної
української діаспори. Втім, суттєвим недоліком дослідження є те, що поза аналізом філософсько-культурологічної спадщини української
діаспори опинились сучасні дисертаційні дослідження, здійснені після
2000 року. Таким чином, дане дослідження не дає нам уявлення про
сучасні дисертаційні роботи, присвячені нашій тематиці.
Зміст дисертаційного дослідження Т.Коломієць "Націософська
інтенційність у теоретичній спадщині представників української
діаспори" полягає в обґрунтуванні ідеї націософської інтенційності як
інструменту інтерпретації теоретичної спадщини представників
української діаспори, що дозволило простежити розгортання
епістемологічної процедури охоплення витоків, становлення і
подальших перспектив історичного буття української нації. В якості
висновку можемо зазначити, що в контексті нашого дослідження більш
детального
розгляду
потребує
проблематика
націєсофської
інтенційності в контексті філософсько-політичного доробку повоєнної
діаспори [13, с. 8].
Незважаючи на різноманітність та багатство інтелектуальної
спадщини І.Лисяка-Рудницького, сьогодні можемо говорити про доволі
незначну кількість критичних наукових досліджень, присвячених аналізу
творчості вченого. Насамперед, мова йде про роботи Я.Грицака,
В.Лісового та І.Хміля. Окремі проблеми націо- та державотворення
проаналізовано в роботах О.Салтовського, Г.Касьянова та І.Онищенко.
Серед сучасних розробок, присвячених філософській спадщині
І.Лисяка-Рудницького можна виділити статтю В.Даценко "Принципи
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лібералізму і проблема націотворення у політичній філософії І.ЛисякаРудницького". В зазначеній науковій роботі аналізуються вихідні
принципи політичної філософії діаспорного історика і політичного
мислителя І.Лисяка-Рудницького. У центрі уваги автора – "поєднання
ліберальної теорії держави і української національної ідеї" у політикофілософському доробку вченого [10, с. 185]. На основі проаналізованого
матеріалу можемо зробити висновок про новаторське значення
застосування національно-ліберальної концепції до українських реалій,
до боротьби української нації за власну державність.
Метою дисертаційного дослідження С.Бондар "Історіософія І.ЛисякаРудницького в контексті націотворчих та державотворчих процесів в
Україні" є комплексне вивчення, аналіз та систематизація
історіософської спадщини І.Лисяка-Рудницького в контексті дослідження
процесу формування української нації та держави. В межах
дисертаційного дослідження проаналізовано концепцію нації І.ЛисякаРудницького відповідно до основних загальноєвропейських підходів у
вирішенні проблем націогенези. Комплексний підхід до розгляду
історіософської
спадщини
І.Лисяка-Рудницького
шляхом
компаративного аналізу здійснено вперше, що дало змогу розкрити як
специфічно українські так і загальноєвропейські проблеми націо- та
державотворення [2, с. 12]. Втім, дане дисертаційне дослідження не
розкриває у повній мірі значення політико-філософських студій І.ЛисякаРудницького в культурі української діаспори.
До теоретичних та методологічних засад нашої дисертаційної роботи
слід віднести результати наукових досліджень Т.Гончарук-Чолач. В своїй
дисертації "Олександр Кульчицький в контексті світової філософії"
науковець розглядає творчу спадщину О.Кульчицького в контексті
світової філософії, антропології, характерології, етнопсихології, а також
на виокремленні теоретико-філософських поглядів вченого. У дисертації
аналізуються важливі філософські проблеми, які досліджував філософ.
Серед них: розгляд та осмислення особливостей формування типу
української людини з точки зору націонал-персоналізму, дослідження і
характеристика українського національного характеру, з’ясування ролі
персоналістських тенденцій у розвитку духовного життя України,
дослідження значення філософії та філософічних наук для людини,
вивчення питання структури та змісту філософського знання, проблеми
співвідношення філософського і наукового знання [7, с. 20]. Недоліки
дослідження, на нашу думку, полягають у необхідності більш детального
висвітлення
взаємозв’язку
онтологічних
підвалин
філососькоантропологічної концепції О.Кульчицького і відповідних студій інших
представників політичної філософії
з огляду на означену мету
визначення місця вченого в плеяді діаспорних політичних філософів.
Нині існують також поодинокі присвячені творчості М.Шлемкевича
розвідки, які, щоправда, не носять системного характеру. Побіжний опис
його праць здійснила Н.Бурачок у своїй статті "Наукова спадщина
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Миколи Шлемкевича". У цій праці вона коротко описує основні віхи
життя й здійснює огляд основних публіцистичних і філософських робіт
М.Шлемкевича [4, с. 442]. У статті "Образ українця в працях Миколи
Шлемкевича" Н.Бурачок постулює зацікавленість М.Шлемкевича до
розвитку української людини в історико-культурному контексті [3, с. 175].
У статті М.Гриненко "Філософська система М. Шлемкевича і її
актуальність для формування світогляду українців" розглянуто основні
напрями наукових досліджень М.Шлемкевича й більш детально складений ним психоетнічний портрет сучасного українця в працях
"Загублена українська людина" та "Українська синтеза чи українська
громадянська війна", що стали підсумком інтелектуальних пошуків
ученого [9, с. 72]. Вітчизняна дослідниця спадщини
Шлемкевича
С.Гірняк у статті "Галичина "як психологічна категорія" у концепції
М.Шлемкевича" досліджує духовні і соціальні прояви людини крізь
призму "моделей людини", проаналізованих у праці М.Шлемкевича
"Загублена українська людина" [6, с. 259]. Акцентування уваги на
філософсько-антропологічних поглядах М.Шлемкевича, здійснене в
роботах Н.Бурачок, М.Гриненко та С.Гірняк, дозволяє нам чітко
спрямувати наше дослідження на розв’язання актуальних проблем
політичної філософії в межах доробку М.Шлемкевича.
Основні віхи біографії та наукова спадщина відомого філософа
української діаспори Івана Мірчука, висвітлено в статті Т.Андрійчука
"Іван Мірчук як дослідник української культури та організатор науки в
діаспорі". Заслугу І.Мірчука Андрійчук визначає у тому, що він
досліджував особливості слов’янського і, передусім, українського
світогляду та української ментальності, які й обумовили специфіку
української філософської культури [1, с. 5].
Втім, з огляду на визначені у статті основні напрями політичнофілософської думки
І.Мірчука, а саме розвивати українську
філософську культуру, осмислюючи своєрідний шлях розвитку
філософських ідей в Україні через історичну та ментальну специфіку та
інформувати про Україну Західний світ, варто відзначити, що у
наведеному дослідженні другий напрям філософування І.Мірчука не
отримав належного обґрунтування.
Значно менше уваги сучасних вітчизняних дослідників приділено
постатям Б.Цимбалістого, В.Олексюка та В.Яніва. Філософськополітична проблематика в творах цих діаспорних мислителів лише
фрагментарно висвітлена в наукових статтях таких сучасних дослідників
як Т.Гончарук, А.Колодний та Д.Тетеріна-Блохин, тому ці роботи не
можуть бути основоположними для дослідження філософськополітичних студій в культурі української діаспори другої половини ХХ ст.
Підсумовуючи викладений матеріал можна стверджувати що наявні
праці порушують лише деякі аспекти феномену політичної філософії в
культурі повоєнної української діаспори. Комплексного, узагальнюючого
дослідження з цієї проблеми досі не створено, натомість значний масив
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розвідок емігрантської філософсько-політичної спадщини міститься в
історіософських, мовознавчих, культурологічних, освітніх та інших
сегментах дослідження діаспорної культури.
На основі окреслених напрацювань стає можливим встановлення
ґенези політичної філософії в культурі української діаспори другої
половини ХХ ст, визначення взаємовпливів та спільних тенденцій
розвитку політичної філософії в межах української діаспорної думки, а
також рецепіювати їх до української академічної філософії і тим самим
сприяти розстановці акцентів у розв'язанні сучасних проблем
вітчизняної політичної філософії.
З’ясувавши предметні та методологічні засади нашого дослідження,
ми прийшли до висновку, що зміст філософсько-політичних студій в
культурі української діаспори можна визначити як сукупність досліджень,
що орієнтовані на осмислення таких проблем як форми культурної
ідентичності, "характерологія українців", проекти національного
культуротворення та державотворення. При цьому визначальною рисою
політико-філософської спадщини вітчизняної діаспори є її розвиток у
літературно-публіцистичній формі і громадсько-політичній діяльності
діаспорних мислителів. Відтак філософсько-політичні студії української
діаспори мають міждисциплінарний характер.
На основі проаналізованого матеріалу та у відповідності до
наведеного нами визанчення феномену політично-філософських студій
в культурі української діаспори другої половини ХХ ст. можна
виокремити постаті І.Лисяка-Рудницького, М.Шлемкевича, І.Мірчука,
О.Кульчицького, які стали визначальними представниками філософськополітичної думки української діаспори ХХ ст. При цьому на особливу
увагу заслуговують Б.Цимбалістий, В.Янів, М.Олексюк. Таким чином,
"кістяк" філософсько-політичної думки української діапори другої
половини ХХ ст. склали діячі повоєнної хвилі еміграції.
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ПОЛИТИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В КУЛЬТУРЕ УКРАИНСКОЙ
ДИАСПОРЫ КАК ПРЕДМЕТ ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В статье рассматриваются имеющиеся в современной философской литературе теоретические и методологические подходы к изучению феномена политикофилософских исследований украинской диаспоры второй половины ХХ в. Определены условия возможности применения их результатов к дальнейшему исследованию становления и развития политико-философских концепций отечественной
академической философии.
Ключевые слова: политическая философия, культура украинской диаспоры,
политико-философские исследования украинской диаспоры.

V. S. Solovyan
POLITICAL AND PHILOSOPHICAL RESEARCH IN THE CULTURE
OF UKRAINIAN DIASPORY AS A SUBJECT OF HISTORICAL AND
PHILOSOPHICAL RESEARCH
The article deals with the theoretical and methodological approaches to the study of the
phenomenon of political and philosophical research of the Ukrainian diaspora of the second
half of the 20th century in the contemporary philosophic literary tour. The conditions of the
possibility of applying their results to the further study of the formation and development of
political and philosophical concepts of the native academic philosophy have been determined.
Keywords: political philosophy, culture of the Ukrainian diaspora, political and
philosophical researches of the Ukrainian diaspora.
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ДО ПИТАННЯ ПРО МЕТОДОЛОГІЮ
ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НІМЕЦЬКОЇ
КЛАСИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ
В статті викладено основні результати авторської наукової розвідки щодо
проблем методології сучасних історико-філософських досліджень. Зроблено наголос на необхідності визначення щодо теорії історико-філософського процесу та
методології історико-філософських досліджень задля підвищення продуктивності
сучасних досліджень. Здійснено спробу окреслити особливості конкретизації загальних методологічних принципів історико-філософської науки у дослідженнях німецької класичної філософії.
Ключові слова: німецька класична філософія, історія філософії, метод, методологія.

На сучасному етапі розвитку історико-філософська наука досягла
вагомих результатів у всіх можливих напрямах досліджень. Чи не найважливішими частинами будь-якої науки, і історія філософії не є в да-
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ному випадку винятком, постають теорії досліджуваних явищ та методологія проведення дослідницької роботи.
Предметом історії філософії як науки в найзагальнішому сенсі є історико-філософський процес. На сьогодні існує багато теорій історикофілософського процесу, які можна умовно поділити на дві основні групи:
ті, що розглядають історію філософії як єдиний процес поступального
розвитку філософських ідей (гегелівська, марксистська та інші подібні
теорії історико-філософського процесу) і ті, що пропонують розуміти
історію філософії, як сукупність філософських ідей, що не мають чіткої
лінії розвитку, а виникають і взаємодіють хаотично. Автор даної розвідки
схиляється більше до першого способу розуміння історикофілософського процесу, хоча є абсолютно очевидним, що жодна із теорій чи методологій не вправі претендувати на універсальність і повноту
істини, а отже неможливо оцінити настільки складний і невимірний за
обсягом процес, виходячи тільки із одних, сталих і незмінних позицій.
Слід повсюди використовувати якомога більше критеріїв і способів оцінки, для уникнення однобічності у вивченні такого складного предмету, як
історико-філософський процес.
Поруч із теорією історико-філософського процесу, надзвичайно важливе місце в структурі історико-філософської науки займає методологія,
що визначає спосіб і характер проводжуваних досліджень. Ці дві підвалини історії філософії як науки в основному виступають як такі, що обґрунтовують одна одну. Методологія історико-філософської науки залежить від теорії історико-філософського процесу, оскільки в найзагальнішому розумінні методи виступають методологічною конкретизацією теорії. І навпаки, від розвитку методології прямо залежить спосіб і характер
подальшого
розвитку
теоретичного
осягнення
історикофілософського процесу.
В найзагальнішому сенсі, історико-філософська наука використовує
загальнонаукові методи, пристосовуючи і трансформуючи їх відповідно
до специфіки предмету свого дослідження. Також, вона знаходиться у
тісному зв’язку з іншими суміжними дослідницькими дисциплінами, у
яких запозичує певні перевірені методологічні прийоми. Але водночас,
історія філософії, виступаючи як самостійна наукова дисципліна, має
набір спеціальних, тільки в ній застосованих методів, операцій та процедур. Відомий український теоретик історико-філософського процесу
та методолог історико-філософської науки Ю.В. Кушаков у програмній
статті "Про деякі перспективні напрямки розвитку історико-філософської
методології", визначає три можливих шляхи збагачення історикофілософської методології, які ми розглянемо нижче.
Першим перспективним шляхом розвитку методології історикофілософської науки є "методологічне узагальнення сучасної конкретної
історико-філософської дослідницької практики, котра у своїх найкращих
прикладах містить багатий, але далеко не завжди відрефлектований у
методологічному відношенні матеріал" [5, с. 3]. Ю.В. Кушаков пропонує
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завжди зважати на необхідно-існуючу тенденцію трансформації класичної загальної методології історико-філософських досліджень при її конкретному застосуванні в практиці дослідницької роботи. На його думку,
результати цих продуктивних авторських практично-методологічних
трансформацій можуть і необхідно мають бути акумульовані історикофілософською наукою для її продуктивного розвитку. В якості прикладу
такого авторсько-трансформованого методологічного апарату наводиться специфічна методологія історико-філософського дослідження,
створена та активно і надзвичайно плідно застосована у багатотомній
праці "Історія античної естетики" О.Ф. Лосєвим.
В якості другого перспективного шляху розвитку історикофілософської методології відзначається необхідність "узагальнення
методологічного досвіду, що накопичений в суміжних наукових дисциплінах" [5, с. 5-6], таких як історія науки, історія літератури, історія культури та ін. На думку автора статті, досвід в розробці методології досліджень в цих дисциплінах є набагато вагомішим ніж в історикофілософській науці, хоча методології історії філософії має довшу історію розвитку ніж відповідні розділи вищеперерахованих наук. Продуктивне залучення методологічних досягнень суміжних наукових дисциплін
можуть бути акумульовані історією філософії тільки адаптованими до
специфіки останньої і ніяк у незмінному вигляді. Таким чином формується вектор можливого подолання специфічно-предметної замкненості
історико-філософської науки, а також всіх інших галузей історичнонаукового знання, на шляху прагнення до ідеалу "методологічного універсалізму".
Третім перспективним напрямком збагачення історико-філософської
методології проголошується "…Вивчення, критична переробка, та засвоєння всього того цінного, що було зроблено в цій галузі в минулому"
[5, с. 5-6]. Необхідною є належна оцінка всього історико-філософського
досвіду минулого, по-перше, для того, щоб не "стукати у вже відчинені
двері" і уникнути зайвої, вже раніше здійсненої роботи; по-друге, щоб,
долаючи настанову усталеного, і в багатьох випадках домінуючого уявлення, що "філософська думка сучасності містить в собі в "знятому"
1
вигляді все багатство історії філософі" [5, с. 10], плідно залучати досвід
методології всіх епох і етапів розвитку історико-філософської науки. На
думку Ю.В. Кушакова, в історико-філософському пізнанні, і, зокрема, у
дослідженнях в методологічній царині, надзвичайно важливим є досвід
попередників, яких ми з причин сталості "вічних проблем", що стоять
перед філософським пізнанням, маємо вважати своїми сучасниками.
"…Філософія має справу, перш за все, з "вічністю" і з "вічними" проблемами буття і небуття. Саме тому всі видатні мислителі минулого, що
напружено розмірковували над ними, – не просто мудреці, чиї голоси
1
Такий спосіб оцінки історико-філософського процессу був запропонований і застосований
Г.В.Ф. Геґелем в історико-філософських студіях, а потім підхоплений марксистською історико-філослфською наукою.

130

лунають з глибини віків, а наші сучасники" [5, с. 12]. З огляду на сучасний стан розвитку історико-філософської науки, можна зробити висновок, що всі зазначені шляхи збагачення історико-філософської методології активно і плідно розробляються в наш час.
Однією із ґрунтовних спроб систематичного окреслення теоретикометодологічних засад історико-філософських досліджень в сучасній
історико-філософській науці є праця російського дослідника
З.А Каменського "Методологія історико-філософського дослідження" [3],
В даній праці дослідник намагається подати синтетичну узагальнюючу
модель методології історії філософії, проаналізувавши попередньо історичний розвиток і сучасні уявлення відносно значення понять "метод"
та "методологія" та необхідності створення універсальної методології
історико-філософської науки. З.А. Каменський зазначає, що історія філософії має постати виключно як наука в строгому значенні цього слова,
а отже ні в якому разі не може обійтись без чітко визначеної методології. Спроби називати історико-філософським дослідженням будь-які рефлексії (навіть у формі есе), стосовно історико-філософського процесу,
він називає непрофесіоналізмом. Дослідивши історію розуміння та інтерпретації понять "теорія", "метод" та "методологія" в філософських системах минулого, а також в працях різноманітних дослідників даних проблем, З.А. Каменськийформулює і обґрунтовує власні визначення для
зазначених понять, виходячи з яких слід розуміти всі його подальші теоретико-методологічні побудови. "Дослідницькі засоби (способи, прийоми, процедури, загалом, операції), за допомогою яких оптимальним чином здійснюється історико-філософське дослідження у визначеній формі, тобто досягається його визначена мета, називаються його методами,
а вчення про ці методи – методологією історико-філософського дослідження" [3, с. 24]. Дослідник наголошує на принциповій важливості розуміння імперативного характеру методу дослідження, оскільки ключовим, сутнісним моментом у розумінні поняття метод, на його думкує є
уявлення про мету здійснюваної діяльності. В інтерпретації
З.А. Каменского традиційне розуміння історико-філософської методології трансформуються в "імперативно-цільову концепцію методології історико-філософського дослідження". Оскільки ці методи за своєю суттю є
певними рекомендаціями, приписами, тобто, імперативами, і оскільки в
основу такого розуміння покладено ідею "мети", то цю концепцію методології пропонується називати імперативно-цільовою концепцією методології історико-філософського дослідження.
Виходячи із такої інтерпретації розуміння методології історикофілософського процесу, З.А. Каменським формулюється принцип побудови даної методології. Принципом побудови методології історикофілософського дослідження виступає імперативний характер відношення теорії і методу. Метод в монографії З.А. Каменського розуміється як
теорія, що набуває імперативного характеру. "Модусом переходу від
теорії до методології слугує імперативність – обов’язковість: те, що в
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теорії виступає як об’єктивна закономірність, в методології перетворюється в обов’язковість для дослідника, в правило, в норму, котрими він
має скеровуватися як аналітик, що бажає раціонально відтворити в свідомості цю вихідну, основну форму об’єктивного і закономірного історико-філософського процесу. Теорія тут виступає у своїй методологічній
функції як засіб дослідження, як основа для вироблення відповідних
операції, процедур" [3, с. 47].
Історико-філософське дослідження, що спирається на чітко окреслену систему методології, З.А. Каменський пропонує називати "раціональним історико-філософським дослідженням". Всі інші способи здійснення
рефлексії над історико-філософським процесом, він називає "нераціональними", підкреслюючи таким чином, необхідну вимогу науковості, що
пред’являється до історико-філософських досліджень.
В системі методології історико-філософської науки, що виступає як
багаторівнева конкретизація теорії історико-філософського процесу
З.А. Каменський виділяє загальні та спеціальні методи.
Дослідник пропонує розглядати загальні методи історикофілософської науки як результат методологічної інтерпретації наступних чотирьох головних закономірностей розгортання історикофілософського процесу: "Потрійна детермінація (предметна, соціальноісторична, детермінація традицією) походження і розвитку філософського знання", "Єдність філософського розвитку", "Дивергентність філософського розвитку", "Кумулятивність філософського розвитку".
Методологічною інтерпретацією закономірності "потрійної детермінації" виступають операції та процедури, що зумовлені кожним конкретним типом детермінації.
Предметна детермінація виступає основою для формулювання таких двох процедур історико-філософського дослідження як: редукція
матеріалу, отриманого в результаті ознайомлення із сукупністю філософських ідей до предмету філософії, а також, реконструкція зовнішньої та внутрішньої системи ідей, що полягає у синтезі, субординації ідей, що виявлені в результаті редукції.
Соціально-історична детермінація зумовлює появу таких двох дослідницьких операцій як операція опосередкування, під якою розуміється
"техніка прояснення зв’язків філософської системи із соціальноісторичними умовами, в яких вона функціонує" [3, с. 113], та операція
селекції, яка полягає у "з’ясуванні соціально-історичних причин відбору і
направленості розвитку самої цієї системи відносно даного матеріалу і
себе самої" [3, с. 114].
Детермінація традицією висуває до історика філософії вимогу необхідності вибору із традиції систем-попередників, досліджуваної ним філософської ідеї, певних елементів, що на його думку є визначальними
своїм впливом, а також можуть виступати ключовими для подальшого
розвитку досліджуваних проблем. Така необхідність оформлюється в
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дослідницьку операцію "характеру вибору в залежності від поставлених
завдань".
Закономірність єдності філософського розвитку полягає в тому, що
загальний предмет філософії, на відміну від предметів конкретних філософських досліджень, є універсальним. Предметом філософії у будьяку епоху та в будь-якому регіоні виступають об’єктивні закони розвитку,
пізнання та суспільства. Така позиція породжує універсалістське уявлення про методологію історико-філософських досліджень. "…Методи
вивчення процесу філософського розвитку… – є всезагальними, єдиними, однаковими при вивченні філософії будь-якого регіону землі та
будь-якої епохи філософського розвитку людства" [3, с. 118]. Прийняття
такої універсалістської закономірності дає можливість дослідницького
застосування операції екстраполяції теоретичних та методологічних
принципів, отриманих в результаті аналізу європейського історикофілософського процесу, на інші регіони філософського розвитку людства.
Дивергентність та кумулятивність історико-філософського процесу
визначають необхідність застосування методів партійності та історизму, що реалізуються у трьох загальних дослідницьких операціях;
соціально-історична класифікація (типологізація) філософських ідей і
вчень, основна дивергентна класифікація (типологізація) та предметно-кумулятивна класифікація.
Необхідність спеціальних методів історико-філософського дослідження породжується неоднорідністю сфери застосування загальної
методології історико-філософської науки. З.А. Каменський зазначає, що
перед істориком філософії стоїть завдання проводити дослідження як у
"всесвітньо-історичній фіормі" так і у "національній формі". Для кожної
форми історико-філософського дослідження автором формулюється
певна група спеціальних історико-філософських методів.
Мета історико-філософського дослідження у всесвітньо-історичній
формі інтерпретується З.А. Каменським в марксистському ключі. На
його думку, вона полягає у поданні історичного обґрунтування базової
філософської системи, через побудову її історичної категоріології. Основними методами для реалізації даної мети виступають: метод сходження від абстрактного до конкретного, історичний та логічний
методи.Такі самі методи автор пропонує використовувати і в дослідженнях національної філософії, за умови врахування її структурних
елементів.
Загалом, зазначена праця З.А. Каменського досить повно демонструє методологічні здобутки сучасного марксистського напряму історико-філософської науки які можуть бути плідно використані в сучасних
дослідженнях.
Не менш важливою за загальну методологію історико-філософської
науки є конкретизація цієї методології та пристосування її до досліджень
в конкретних окремих предметних галузях історії філософії. Окремі пре133

дметні галузі потребують специфічних методологічних матриць. В даній
статті робиться спроба дослідити методологічну матрицю що може бути
плідно застосована до дослідження "німецької класичної філософії".
Сам термін "німецька класична філософія" на сьогоднішній день є доволі дискусійним. Доцільність застосування даного терміну в сучасних
вітчизняних філософських колах постає як проблемне та остаточно не
вирішене питання. Ми зустрічаємо як відверті спроби обґрунтування
його неспроможності, так і професійну його "апологію".
До перших слід віднести таких авторів як Т.Г. Румянцеву, яка в енциклопедичній статті з історії філософії, пропонує замінити його на термін
"німецька трансцендентально-критична філософія" (История философии. Энциклопедия. – Минск, 2002.), В.В Васильєва, автора статті "Історія філософії Ф.Коплстона" [1, с. 13-14], який також пропонує відмовитися від цього терміну.
"Апологетами" даного традиційного терміну є, наприклад,
М.О. Булатов, який у своїй двотомній праці "Німецька класична філософія" (Київ. – 2003-2004.), не тільки не відмовляється від нього, а й широко та обґрунтовано його вживає. Ю.В Кушаков у тезах, опублікованих за
матеріалами доповідей "IV-го Російського філософського конгресу",
проаналізувавши всі основні аргументи противників застосування даного терміну, пропонує залишити його у вжитку, але за умови внесення
певних коректив. Основою критики даного терміну, введеного
Ф. Енгельсом у праці "Людвіг Фойербах та кінець класичної німецької
філософії", і підхопленого В.І. Леніним, виступає його ідеологічна заангажованість та спрямування до редукції "всього багатства змісту цього
етапу розвитку філософської думки лише до передумови філософії марксизму" [6, с. 703]. Іншими аргументами критиків даного терміну є те,
що в ньому втрачається самобутність і якісні відмінності між системами
видатних мислителів, а також необґрунтованість включення до цієї філософської традиції Л. Фойербаха. На думку Ю.В. Кушакова, з такими
критичними позиціями слід багато в чому погодитись, і врахувати їхні
зауваження, але безумовно їх недостатньо для того, щоб остаточно
відмовитися від усіх переваг цього "вистражданого філософською думкою терміну". Більше того, до традиції німецької класичної філософії
слід, на його думку, включити К. Маркса та Ф. Енгельса. Аргумент дослідника на користь такого сутнісного уточнення терміну звучить наступним чином: "…Парадигму філософування визначає не стільки конкретний зміст вчень, скільки сам тип (метод) філософування і фундаментальні світоглядні орієнтири. А таким методом і орієнтиром для всієї класичної німецької філософії від Канта до Геґеля і Маркса, що об’єднують
її в певну цілісність постають, безумовно, діалектика та антропологізм"
[6, с. 703].
На думку автора даної статті вказаний вище термін безумовно заслуговує на існування, звичайно за умови його сутнісного уточнення
відповідно до вимог сучасності. Надзвичайно важливим моментом дано134

го терміну є підкреслена в ньому цілісна системна єдність філософських
поглядів всіх належних до зазначеної традиції мислителів. Така дослідницька оцінка німецької класичної філософії була вперше проголошена
Ф.В.Й. Шеллінгом у його праці "До історії нової філософії (Мюнхенські
лекції)" [7]. "З появою Канта одразу ж змінюється хід розвитку філософії… З тієї пори, коли у філософії ствердився достеменний вплив Канта
(оскільки протягом довгого часу його не помічали, а перший успіх, що
сповістив про його вплив, виявився лише у появі натовпу послідовників,
що дослівно повторювали його думки і більшою мірою нісенітно їх пояснювали), з тієї пори, коли можна говорити про його істинний вплив, перед нами вже постають не різноманітні системи, а єдина система,
що проходячи через всі, прямуючі одне за одним явища, прагне до найвищої точки свого просвітлення… Те, що стороннім видавалося
стрімкою послідовністю систем, було лишень швидким чергуванням
моментів у розвитку єдиної системи. (курсив мій – В.Т.) [7, с. 450-451]
Зважаючи на висловлену Ф.В.Й. Шеллінгом думку, його можна вважати
засновником того сутнісного поняттєвого ядра, що пізніше, в результаті
термінологічного оформлення, постало у вигляді терміну "німецька класична філософія".
Головними методологічними принципами, які варто було б, на думку
автора, застосовувати для історико-філософських досліджень німецької
класики виступають: принцип наукової об’єктивності, принцип історизму,
принцип єдності логічного і історичного. Під методологічними принципами автор, вслід за теоретиками історико-філософської науки
Б.В Ємельяновим та К.Н. Любутіним, розуміє "…Основоположні світоглядні положення, які забезпечують адекватність пізнання і слугують
основою для розробки всієї системи методології" [2, с. 43].
Принцип наукової об’єктивності виступає загальнометодологічним
принципом сучасної науки в цілому. Головна вимога, диктована даним
принципом – висловлювати тільки такі наукові положення, що адекватно
і по можливості в повній мірі передають суть досліджуваного процесу чи
явища в їх реальному бутті. Класична наука головним критерієм
об’єктивності визначала відповідність знання про предмет чи явище їх
дійсності. "В класичному розумінні принципу об’єктивності судження
істинне, якщо, і тільки якщо воно відповідає дійсності" [8, с. 55]. На сучасному постнекласичному етапі розвитку науки уявлення про сутність
норм і положень наукового знання і об’єктивності істотно змінилося порівняно із добою класичної науки. Така ситуація викликана суттєвою
зміною уявлення про об’єктивний характер закономірностей дійсності. В
сучасності все більше стверджується позиція, що діалектично поєднує в
собі два протилежних уявлення, одне з яких полягає в тому, що всі закономірності в світі існують об’єктивно, а наука лише фіксує і впорядковує ці закономірності, а інше – що всі закони відкриті наукою – породжені виключно способом функціонування пізнавальних здатностей людського розуму. Абсолютизація того чи іншого уявлення на різних етапах
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розвитку науки призводила до однобічності тлумачення методів і принципів наукового дослідження. Науковий закон, що постає результатом
розгортання наукового пізнання розуміється сучасними методологами
науки як такий, що органічно містить в собі як елемент об’єктивної відповідності досліджуваної закономірності до її існування в дійсності, так і
суб’єктивні елементи ціннісного осмислення в контексті соціального та
культурно-історичного розвитку того чи іншого науковця чи групи дослідників. "Закон…не є довільним результатом діяльності людського розуму і в той самий час не існує сам по собі в природі" [8, с. 57]. Такі особливості сучасного розуміння наукової об’єктивності слід обов’язково
враховувати для вдалого і вірного формування методологічної матриці
досліджень німецької класики.
Принцип історизму є загальнонауковим методологічним принципом,
основною вимогою якого є розглядати всі досліджувані предмети чи
явища дійсності в їх закономірному історичному розвитку, коли кожен
наступний етап є наслідком попереднього. В історико-філософському
дослідженні принцип історизму визначає необхідність розгляду філософських систем, ідей, шкіл "…у всій конкретній повноті їх виникнення і
розвитку" [2, с. 51]. Принцип історизму передбачає застосування історичного методу, модифікації якого широко використовується в дослідженнях німецької класичної філософії.
Принцип єдності логічного та історичного являє необхідний
зв’язок між історією постання того чи іншого досліджуваного предмета
та його логічної структури, зв’язок між процесом розвитку та його результатом. Даний принцип конкретизується в історико-філософському
дослідженні у необхідності одночасного використання історичного та
логічного методів дослідження, що уможливлює постання об’єктивного
всебічного знання стосовно того чи іншого явища в історії філософії.
Як було зазначено вище, загальнометодологічні принципи наукової
об’єктивності, історизму і єдності логічного та історичного конкретизуються у певному наборі методів. Для історико-філософських розвідок
німецької класичної філософії дану конкретизацію можна представити
наступним чином.
Принцип наукової об’єктивності в історико-філософському дослідженні реалізується через використання загальнонаукових методів, що
виступають гарантами об’єктивності та ґрунтовності отриманих наукових результатів. Основним загальнонауковим методом, що широко використовуються історико-філософською наукою виступає аналіз. В свою
чергу, аналіз в історії філософії постає як соціально-історичний, проблемно-категоріальний.
Соціально-історичний аналіз в історико-філософському дослідженні
використовується для з’ясування відповідних умов формування проблемного поля тієї чи іншої філософської традиції. Дослідження, здійснені в ключі соціально-історичного аналізу, дозволяють цілісно проаналізувати розвиток історико-філософського процесу в епохи кардиналь136

ної зміни світоглядних та теоретичних парадигм. Оскільки німецька класична філософія насправді постає одним із яскравих прикладів таких
радикальних змін, то використання дного типу аналізу дозволяє досягти
результативності.
Проблемно-категоріальний аналіз є надзвичайно важливим інструментарієм історико-філософської науки. Теоретичною-методологічною
основою даного способу дослідження виступає логічний метод. Проблемно-категоріальний підхід переважно застосовується для дослідження зрілих в теоретичному плані філософських систем, коли соціально-історичний елемент "…трансформувавшись у зміст філософських
проблем і способів їх вирішення, що властиві тому чи іншому періоду
філософського осмислення дійсності…ніби "згасає" у внутрішній логіці
руху філософських вчень" [4, с. 53]. Зазначений аналіз широко застосовується для дослідження теоретичних передумов формування а також
особливостей теоретичного розгортання системних побудов представників німецької класичної філософії.
За своєю сутністю здійснення проблемно-категоріального аналізу
виступає альтернативною процедурою щодо соціально-історичного. Але
зазначена альтернативність не виключає можливість взаємодоповнення, що висупає необхідною умовою реалізації означеного вище методологічного принципу єдності логічного та історичного. Німецьку класичну
філософію, так само як і інші системні парадигми, необхідно досліджувати використовуючи обидві зазначені методологічні процедури наукового аналізу, оскільки вони, доповнюючи один одного, можуть виступати
гарантом всебічності обґрунтованості та об’єктивності висновків. Будьяке дослідження, що матиме ухил в бік пріоритету того чи іншого способів аналізу, неодмінно потрапить у пастку однобічності оцінки розвитку
історико-філософського процесу. Підтвердження такої теоретикометодологічної позиції – у спеціально присвяченій аналізу діалектики
соціально-історичного та проблемно-категоріального підходів до аналізу
історико-філософського процесу, статті відомого вітчизняного історика
філософії Ю.В. Кушакова: "Тільки урахування специфік цих двох типів
соціально-історичної детермінації історико-філософських феноменів
дозволяє не змішувати проблемно-категоріальний аналіз історії філософії із соціально-історичним і розкрити їх внутрішню взаємодоповнюваність" [4, с. 56].
Принцип історизму конкретизується у вигляді різноманітних модифікацій історичного методу, що дозволяють здійснити соціальноісторичний аналіз в межах досліджуваних проблем. Історичний метод
в історико-філософському дослідженні реалізується через загальні його
різновиди: конкретно-історичний та порівняльно-історичний.
Конкретно-історичний метод дослідження історико-філософського
процесу вимагає врахування всіх можливих умов (культурних, національних, соціально-політичних і т. п.), що могли б, тією чи іншою мірою,
вплинути на розвиток філософського знання. Також даний метод пе137

редбачає залучення всього можливого об’єму історико-філософського
матеріалу для можливості його всебічного аналізу.
Порівняльно-історичний метод історико-філософської науки вимагає "співставлення філософських позицій, теорій як моментів поступального розвитку філософії" [2, с. 52]. В системі методології історикофілософських досліджень порівняльно-історичний метод вважається
необхідною основою аналізу етапів розвитку філософських течій і шкіл.
Пізнавальні засоби та процедури, сукупністю яких є даний метод, дозволяють встановити схожість і відмінність між явищами що вивчаються, виявити їхню генетичну спорідненість. Також слід обов’язково зазначити, що одним із найвагоміших моментів історичного методу є вивчення біографій досліджуваних мислителів, оскільки саме в особливостях
індивідуального становлення особистості мислителя часто прихований
"ключ" до більш глибшого і всебічного осягнення його філософської
спадщини. В традиції німецької класичної філософії дослідження біографічних матеріалів принесло вагомі результати. Жанр інтелектуальної
біографії в історико-філософських дослідженнях, на сьогоднішній день,
набуває великої популярності і методологічної оформленості.
Принцип єдності логічного та історичного проявляється у необхідності взаємного доповнення історичного та логічного методів. Історичний метод та його модифікації були проаналізовані вище. Охарактеризуємо сутнісну специфіку та особливості застосування логічного методу.
Логічний метод в історико-філософському пізнанні "…Вимагає розглядати досліджувані об’єкти – філософських теорій як таких – в їх абстрактній даності поза конкретно-історичним контекстом, на завершальній
стадії їх розвитку" [87, с. 50]. Застосування логічного методу робить можливим теоретично, логічно реконструювати "вузлові пункти", що виникають в історії філософії – проблеми із вирішенням яких пов’язана поява і розвиток категорій.
Підсумовуючи сказане вище слід сказати, що методологія – вузловий пункт будь-якого наукового дослідження. Історико-філософська наука не є виключенням із даного правила. Без методологічної визначеності продуктивне, репрезентативне та результативне дослідження будьяких історико-філософських проблем не можливе. Але окрім визначеності, необхідна цілісність та методологічна згуртованість як шкіл так і
окремих дослідників. Різниця методологічних підходів продукує внутрішню неузгодженість отриманих результатів, та неможливість побудови
єдиного системного масиву наукових результатів. Методологічна визначена єдність має окрім теоретичного і педагогічний бік обґрунтування.
Виховання плідного покоління молодих дослідників не можливе без чітких, та спільних уявлень про методи науки, якою вони планують займатися. Отже сучасна історія філософії має постійно приділяти увагу, розробці, обґрунтуванню та вдосконаленню своєї дослідницької методології.
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В. А. Титаренко
К ВОПРОСУ О МЕТОДОЛОГИИ ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ НЕМЕЦКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ
В статье изложены основные результаты авторского научного исследования
проблем методологии современных историко-философских исследований. В статье поставлен акцент на необходимости определённости относительно теории
историко-философского процесса и методологии историко-философских исследо139

ваний для повышения продуктивности современных исследований. Совершена
попытка очертить особенности конкретизации общих методологических принципов историко-философской науки в исследованиях немецкой классической философии.
Ключевые слова: немецкая классическая философия, история философии, метод, методология.

V. A. Tytarenko
SOME POINTS ON GERMAN CLASSICAL PHILOSOPHY RESEARCHES
IN FIELD OF HISTORY OF PHILOSOPHY
An article summarizes the main results of author’s study on history of philosophy
methodology. Author insists on significance of definition of the processes that are
represented by philosophy history and definition of methodology that is used to research
defined processes. As an example of such definitions Author uses methodological and
theoretical definitions proposed and funded by some Ukrainian and Russian researches –
historians of philosophy who worked in frames of Marxism paradigm: Jurij Kushakov, Zahar
Kamenskyj, Boris Emelyanov, Konstantin Lyubutin and others. Marxism paradigm is used as
example, because one of the main points of this paradigm is strong scientific requirements for
methodology of provided researches in field of History of Philosophy. Such described
definition, on authors point of view, will help to increase productiveness of the scientific
researches in field of History of Philosophy. Author makes an attempt to generalize main
points of specifics of German classical philosophy scientific research.
Key words: German classical philosophy, history of philosophy, method, methodology.
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КНУ імені Тараса Шевченка, Київ
МЕТОДИ ТЕОРІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ
ФОРМАЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ КОНТЕКСТІВ
АРГУМЕНТАЦІЇ
Стаття присвячена дослідженню формалізацій контекстів аргументації,
створених у царині теорій штучного інтелекту на основі типології ВолтонаКраббе. Метою статті було виокремлення засобів, що використовують для формальної репрезентації контекстів аргументації, та визначення можливих теоретичних наслідків, які вони мають для теорії аргументації. Для цього була визначена структура аргументаційних систем, які дозволяють формальну репрезентацію
декількох різновидів контексту за допомогою діалогових протоколів. Після цього
було проаналізоване визначення діалогового протоколу та виокремлені різні погляди на його складники. Були охарактеризовані переваги дефініції діалогового протоколу, запропонованої представниками Тулузо-Ліверпульської групи. На основі
аналізу діалогових протоколів для контекстів пошуку інформації, дослідження та
переконання був зроблений висновок про усунення неспіввимірності між учасниками
діалогу як головну мету аргументації з точки зору теорій штучного інтелекту.
Ключові слова: контекст, аргументація, формалізація, аргументаційна система, діалоговий протокол.

1. Передмова.
Початком появи інтересу до проблем аргументації з боку теорій штучного інтересу можна вважати 1995 рік, коли побачила світ впливова
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стаття Фан Мін Данга (Phan Minh Dung) "Про прийнятність аргументації
та її фундаментальну роль у немонотонній аргументації, логічному програмуванні та іграх з n-ною кількістю гравців" ("On the acceptability of
arguments and its fundamental role in nonmonotonic reasoning, logic
programming and n-person games") [2]. Невдовзі в межах цих теорій були
розроблені формалізми, що дозволяли репрезентувати не лише процес
аргументації, але і більш складні його компоненти. Зокрема, такий важливий складник аргументації, як контекст.
Серед дослідників у царині теорій штучного інтелекту, що сприяли
розробці інструментарію для формалізації контекстів, можна виокремити Саймона Парсонса (Simon Parsons), Девіда Вулдріджа (David
Wooldridge), Лейлу Амґуд (Leila Amgoud), Кріса Ріда (Chris Reed), Пітера
МакБерні (Peter McBurney) та інших.
Метою цієї статті буде визначення засобів, які використовуються у
царині теорій штучного інтелекту для формалізації контекстів аргументації. Для цього спочатку буде окреслена структура аргументаційних
систем, що підтримують формалізацію різних контекстів. Потім буде
визначене поняття діалогового протоколу та його значення для формальної репрезентації контекстів аргументації. Нарешті, в останньому
розділі будуть наведені декілька прикладів діалогових протоколів, що
репрезентують різні контексти аргументації.
2. Структура аргументаційних систем.
Аргументаційна система – це теоретичний конструкт, який дозволяє
формально репрезентувати аргументацію. Залежно від складності, аргументаційна система може підтримувати як лише один тип діалогу, так і
одразу декілька. У цій статті нас будуть цікавити ті системи, які підтримують різні типи діалогів. Ми розглянемо дві таких системи: діалогові
фрейми (dialogue frames) К. Ріда та діалоговий каркас (dialogue
framework) П. МакБерні та С. Парсонса.
Діалогові фрейми – перша аргументаційна система, що була створена для роботи з впливовою типологією діалогів Волтона-Краббе в
межах теорій штучного інтелекту. Вона була запропонована у статті
"Діалогові фрейми у комунікації агентів" ("Dialogue Frames in Agent
Communication") [7], що вийшла друком у 1998 році.
Діалоговий фрейм визначається як кортеж з чотирьох елементів: (1)
типів діалогу, (2) тем діалогу, (3) учасників діалогу і (4) висловлювань,
якими обмінюються учасники. При цьому кожне висловлювання являє
собою пару з твердження та його підтримки. Діалоговий фрейм певного
типу ініціюється послідовністю запит-прийняття (propose-accept) і закінчується поступкою або прийняттям теми одним з агентів залежно від
особливостей конкретного типу діалогу.
Формально це записується таким чином:
F=
, де
 F – це діалоговий фрейм;

– це тип діалогу;
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 D – це множина типів діалогів;

– це тема діалогу;
 x0 та y0 – це учасники діалогу;

– це i-те висловлювання між агентами-учасниками, де xi –
автор висловлювання.
Як можна побачити, ця система дозволяє виразити різні типи
діалогів, що є її головною перевагою. Разом з цим, вона є лише першою
спробою імплементації типології Волтона-Краббе до царини теорій
штучного інтелекту, і не позбавлена певних недоліків. Так, згідно з
П. МакБерні та С. Парсонсом: "Його формалізм [Ріда], хоча й надзвичайно гнучкий, є дескриптивним і не генеративним; діалогові фрейми
аналогічні записам на плівку людських розмов замість того щоб бути
правилами синтаксису та семантики, які використовують люди в записаних розмовах" [4, с. 321].
Прагнучи усунути цей недолік, П. МакБерні та С. Парсонс у праці
"Формальний каркас для інтер-агентних діалогів" ("A formal framework for
inter-agent dialogues") [3] пропонують власний формалізм, здатний виразити одразу декілька типів діалогу. Він складається з трьох шарів.
Перший шар отримав назву "тематичний" (topic layer). Він складається з висловлювань, виражених певною формалізованою мовою , щодо
яких відбувається аргументація. Теми можуть стосуватися як об’єктів
реального світу, так і певних станів. Окрім того, мова логіки
може
окрім маленьких латинських літер p, q, r, s, що позначають пропозиційні
змінні, підтримувати також темпоральні або деонтичні модальні оператори.
Другий шар отримав назву "діалоговий" (dialogue layer). У ньому і
відбувається моделювання різних типів діалогів, запропонованих типологією Волтона-Краббе. З цією метою для кожного з них формулюються
різні компоненти, серед яких виокремлюють (1) правила ініціації діалогу,
(2) дозволені локуції, (3) правила комбінації висловлювань, (4) зобов’язання та (5) правила завершення діалогу.
На першому з цих етапів визначається тип діалогу.
На другому – легальні діалогові ходи у визначеному типі діалогу.
На третьому – необхідні умови використання локуцій (наприклад, заборона заперечення якогось факту одразу після його ствердження або
вимога використати локуцію пояснення одразу після критики або питання з боку опонента).
На четвертому – встановлюються функції приписування зобов’язань
учасникам діалогу.
На п’ятому – визначаються умови, виконання яких завершує діалог.
Кожен з цих компонентів діалогу змінюється залежно від того, який
тип діалогу був обраний на етапі ініціації дискусії. Наприклад, діалог
переконання буде автоматично завершено після того як або пропонент
забере назад своє початкове твердження, або опонент зніме зауваження щодо твердження. Іншим прикладом може бути заборона локуцій
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ствердження для одного з учасників діалогу пошуку інформації в разі
якщо один агент зосереджений виключно на здобутті нової для себе
інформації.
Третій шар називається "контрольним" (control layer) і складається з
трьох компонентів: (1) атомарні типи діалогів, (2) контрольні діалоги та
(3) комбінації діалогів.
Перший компонент, подібно до множини D у діалогових фреймах
К. Ріда, визначає можливі типи діалогів.
Другий компонент визначає правила та дозволені локуції метадіалогу, в межах якого починаються та завершуються діалоги різного типу
(тобто перший та останні етапи діалогового шару) а також приймається
рішення про завершення самого контрольного діалогу.
Третій компонент охоплює можливі комбінації між атомарними діалогами, серед яких автори виокремлюють ітерацію, послідовність, паралелізацію, включення і тестування.
Контрольний шар виступає головною відмінністю між концепцією
діалогових фреймів К. Ріда та діалоговим фреймворком МакБерніПарсонса, оскільки у першому формалізмі рішення про ініціацію, завершення та включення діалогів були елементами самих діалогів, в той час
як
другий
формалізм
передбачає
локуцію
PROPOSE_RETURN_CONTROL для того щоб перенести це на окремий
програмний шар, присвячений метадіалоговим питанням.
3. Діалоговий протокол та його значення для формалізації контекстів аргументації.
У статті "Формальна загальна установка для діалогових протоколів"
("A Formal General Setting for Dialogue Protocols") [1] Л. Амґуд,
С. Белаббес і Х. Праде дають таке визначення: "Протокол – це множина
правил, які регулюють поведінку взаємодіючих агентів для того щоб
створювати діалоги. Вони визначають, наприклад, множину мовленнєвих актів, дозволених у діалозі, і дозволені відповіді на них" [1, с.13].
Дослідники виокремлюють сім параметрів, які визначають діалоговий протокол: (1) мова логіки; (2) множина мовленнєвих актів; (3) множина агентів; (4) функція відповіді; (5) змінна, яка визначає можливість
повернення до попередніх тверджень; (6) функція чергування та (7)
функція визначення кількості дозволених тверджень за свій хід.
1. Мова логіки ( ) використовується учасниками діалогу. Нею формулюються правильно побудовані формули, множина яких позначається Wff( ), та міркування, множина яких позначається Arg( ). Дослідники
зазначають, що існує декілька визначень того, що таке міркування і
спрощують його до "приводу вірити твердженням".
2. Множина мовленнєвих актів, або локуцій (позначається SA) складається з усіх можливих тверджень, які може висловити агент.
3. Множина агентів (Ag) складається з елементів {a1, …, an}, кожен з
яких позначає учасника діалогу.
4. Reply: SA → 2SA називається функцією відповіді. Вона відображає
множину можливих локуцій у множину очікуваних відповідей. Напри143

клад, у протоколі, запропонованому у статті "Механіка деяких формальних інтер-агентних діалогів" ("The mechanics of some formal inter-agent
dialogues") [5], передбачається, що на локуцію запитати(p) можливі лише три відповіді: ствердити(p), ствердити(¬p) або ствердити(U).
Останнє означає, що агент з якоїсь причини не може дати відповідь на
запитання.
5. Back ∈ {0,1} позначає змінну, яка фіксує можливість повернення
до попередніх тверджень. Якщо Back = 1, це означає, що агентам дозволено повертатися до попередніх ходів, або для того щоб змінити своє
попереднє твердження, або щоб відповісти на локуцію опонента. Якщо
Back = 0, це означає, що агенти можуть відповідати лише на попередні
локуції і не можуть змінювати висловлені твердження.
6. Функція чергування Turn: T → Ag визначає чергування ходів
агентів, де
. Переважна більшість протоколів передбачає, що агенти ходять по черзі, але дослідники вказують
на можливість інших зразків.
7. N_Move:
– це функція, яка визначає, скільки діалогових ходів може зробити кожен з агентів під час своєї черги. Наприклад, у
разі, якщо йому дозволяється висловити більше одного твердження, він
може одночасно ствердити висловлювання та одразу надати аргументи
на його користь.
Цих характеристик достатньо, щоб створити діалог, але недостатньо, аби диференціювати між різними його типами. Для цього дослідники окрім семи характеристик протоколу пропонують також розрізняти
предмет діалогу та його мету.
Предметом діалогу є φ ∈ Wff( ) або φ ∈ Arg( ), де Wff( ) – це множина правильно побудованих формул у мові , а Arg( ) – множина міркувань. Залежно від цього визначається і мета діалогу.
Метою діалогу завжди є приписування певного значення v(φ) до
предмету діалогу. У разі якщо предметом діалогу є φ ∈ Wff( ), значення
обирається з певного діапазону V, в іншому випадку v(φ) приймає значення прийнято (accepted), відхилено (rejected) та невизначено
(undecided).
"Природа діапазону V залежить від типу діалогу. Наприклад, предмет діалогу перемовин з метою обрати час та місце для організації
зустрічі буде мати значення з V1 × V2, де V1 – це множина дат, а V2 –
множина місць. Предмет діалогу дослідження з метою спитати вік президента отримає значення з множини віку V1. Щодо діалогів переконання, чия мета полягає у приписуванні значення прийнятності до міркування, можливі значення це "прийнято", "відхилено" та "невизначено""[1,
с.17].
Як можна побачити, функції діалогового протоколу збігаються з
функціями діалогового шару у формалізмі П. МакБерні і С. Парсонса.
Саме діалогові протоколи використовуються для безпосередньої формальної репрезентації різних контекстів аргументації.
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Проте, визначення діалогового протоколу не позбавлене суперечливості.
У статті "Формальні системи для діалогу переконання" ("Formal
systems for persuasion dialogue") [6] Г. Праккен визначає головні елементи діалогової системи, одним з яких є протокол. Він вказує, що протокол
"специфікує дозволені ходи на кожному етапі діалогу" [6, с. 167]. Це
відповідає функції Reply, яка була виокремлена у класифікації, запропонованій Л. Амґуд та іншими.
Г. Праккен також пропонує виокремлювати у протоколі функцію чергування та функцію завершення. Хід визначається ним як "максимальна
послідовність дій в діалозі, які виконує один і той самий гравець"
[6, с. 168], що включає не лише функцію Turn з вищенаведеного переліку, але і N_Move.
Але найбільш суперечливою частиною визначення протоколу у
розглянутих працях є сам статус протоколу. Фактично, Г. Праккен зводить поняття протоколу до трьох функцій, Reply, Turn та N_Move, а
логічну мову та множину учасників (агентів) виносить за межі протоколу,
включаючи їх до складу діалогової системи. У той же час Л. Амґуд та
інші у своїй праці явно відносять ці характеристики саме до протоколу
(π), формально характеризуючи його як кортеж:
π= 〈L,SA,Ag,Reply,Back,Turn,N_Move〉.
Ці відмінності дозволяють Г. Праккену стверджувати про наявність
двох поглядів на те, чи повинен діалоговий протокол регулювати поведінку агента.
"Можна сперечатися з приводу того, чи правила щодо поведінки
агентів повинні бути частиною протоколу, чи лише частиною евристики
учасника.
Згідно з одним підходом, діалоговий протокол повинен лише забезпечувати послідовність діалогів; згідно ж з іншим, він повинен також забезпечувати раціональність агентів, що беруть участь у діалозі.
Другий підхід дозволяє правилам протоколу регулювати внутрішню
базу переконань агента і тому такі протоколи не мають спільної семантики. Перший підхід не дозволяє таких правил протоколу і натомість
вивчає поведінку агента щодо ствердження та прийняття як проблему
інтеракції між діалоговою системою і стратегіями та евристикою учасника" [6, с. 174].
Оскільки однією з характеристик контекстів аргументації є мета
учасника діалогу, яка, очевидно, відноситься до індивідуальної евристики учасника, можна зробити висновок, що для найбільш повного для
адекватного формального відображення контекстів більше підходить
визначення протоколу, надане Л. Амґуд та іншими. Через це предметом
нашого аналізу будуть діалогові протоколи для різних контекстів, запропоновані Тулузо-Ліверпульською групою, до складу якої входять
Л. Амґуд та її співавтори.
4. Приклади діалогових протоколів.
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Для того, щоб оцінити можливості діалогових протоколів для формальної репрезентації контекстів аргументації, розглянемо декілька
прикладів діалогових протоколів. Проаналізувавши ці приклади, можна
буде зробити висновок про те, які риси контекстів є суттєвими для формального вираження, а які – ні. Це може стати підставою для теоретичних висновків про те, як саме потрібно визначати контексти аргументації, та у чому полягає їхнє значення для процесу аргументації. Порівнюючи діалогові протоколи, вони будуть викладені не повністю, а лише
ті їхні частини, які відрізняються одне від одного. Повний опис діалогових протоколів за всіма пунктами, зазначеними у попередньому розділі,
можна знайти у статті "Механіка деяких формальних інтер-агентних
діалогів" ("The mechanics of some formal inter-agent dialogues") [5].
Протокол для діалогу пошуку інформації виглядає таким чином:
1. А запитує(р).
2. В відповідає ствердити(р), ствердити(¬р) або ствердити(U),
де U – показник того, що В з якоїсь причини не може дати відповідь.
3. А або приймає відповідь В, якщо це дозволяється його рівнем
довірливості, або намагається оспорити(р). У разі якщо В відповів U,
діалог автоматично завершується, не виконавши поставленої мети.
4. В відповідає на виклик ствердити(S), де S – це підтримка міркування, яке стало об’єктом локуції опонента.
5. Діалог повертається на третій крок для кожної пропозиції, допоки
всі твердження не будуть прийняті пропонентом А.
Варто зазначити, що до цих правил додається ще обов’язкова умова, що пропонент А не може мати у власному полі зобов’язань формулу
р, яка стає предметом діалогу. А, окрім того, не може мати жодного
міркування, висновком якого є р або ¬р.
Як можна побачити, після запиту на першому кроці, А може використовувати лише дві локуції, прийняти та оспорити. Ці вимоги відображають особливості самого типу діалогу, який характеризується
нерівністю розподілу інформації між співрозмовниками: один завжди
знає більше, ніж інший, і агент з нестачею інформації прагне отримати
знання, якого йому не вистачає.
По-іншому виглядає протокол діалогу дослідження:
1. А стверджує(q → p) для якогось q або U.
2. В приймає(q → p), якщо його рівень довірливості йому дозволяє,
або оспорює(q → p).
3. А відповідає ствердити(S), де S – підтримка міркування для
останньої пропозиції, яку оспорював В.
4. Після оспорення повторювати крок 2 для кожної пропозиційної
формули s ∈ S, замінюючи q → p на s.
5. В стверджує(q) або r → q для якогось r, або U.
6. Якщо множина міркувань, яка входить до поля зобов’язань обох
учасників, містить міркування для p, яке є прийнятним для обох агентів,
то спочатку А, а потім В приймають р, після чого діалог успішно завершується.
146

7. Повертаємося до кроку 5, де змінюємо ролі А та В і замінюємо q
на r і r на якусь t.
Як пояснюють самі науковці, "це є, по суті, серією імплікованих
діалогів пошуку інформації" [5, с.8]. Обов’язковою умовою стартової
ситуації є відсутність міркування на підтримку р у обох агентів.
Незважаючи на те, що переконання є у класифікації Волтона-Краббе
найбільш раціональним типом діалогу, у протокольному виразі він складається всього з чотирьох кроків:
1. А стверджує(р).
2. В приймає(р), якщо йому дозволяє це рівень довірливості, якщо
ні, то В стверджує(¬р), якщо йому це дозволено, або, в іншому випадку,
оспорює(р).
3. Якщо В стверджує(¬р), то повертаємося до кроку 2, змінивши
ролі агентів і з ¬р замість р.
4. Якщо В оспорює, то:
а) А стверджує(S) як підтримку до р;
б) Повертаємося до кроку 2 для кожного s ∈ S.
Цей протокол дозволяє моделювати декілька різновидів діалогу переконання, як з повним, так і з частковим розходженням точок зору. У
першому випадку агенти починають діалог з протилежними пропозиційними формулами р та ¬р у полі зобов’язань, після чого намагаються
переконати опонента змінити своє переконання. У другому випадку В не
має власного переконання у р або ¬р, тому він змушує А викласти
підтримку для стверджених на першому кроці формул. Це є, по суті,
віддзеркаленням першого типу діалогу з тою різницею, що оспорити
хоче опонент, а не пропонент.
Це лише три приклади діалогових протоколів, проте вони дозволяють визначити головну характеристику аргументації з точки зору теорій
штучного інтелекту. Вона полягає у тому, що аргументація спрямована
на зближення, ототожнення певних характеристик учасників. Більш того,
ця характеристика не змінюється від різних контекстів, лише злегка
варіюючись. Якщо у контекстах пошуку інформації та дослідження цією
характеристикою є інформація, то у контексті переконання нею виступають вірування та переконання учасників діалогу.
Таким чином, з точки зору теорій штучного інтелекту діяльність учасника суперечки полягає у тому, щоб максимально уподібнити іншу сторону до себе. Такий висновок цікавий і для теоретичної гілки теорії аргументації, яка традиційно вважає, що у процесі суперечки учасники
разом крокують до певної мети.
Наприклад, у прагма-діалектиці вважається, що у суперечці у кожного учасника є дві мети: діалектична та риторична. Перша полягає у досягненні порозуміння зі співрозмовником, друга – у ствердженні своєї
точки зору. Якщо порівняти це з поглядом на аргументацію з боку теорій
штучного інтелекту, то виходить, що діалектична мета агента діалогу у
формальній репрезентації полягає в успішному завершенні діалогу, а
риторична – у тому, щоб при цьому мінімально змінити свої переконан147

ня чи зобов'язання і максимально змінити переконання чи зобов'язання
іншої сторони. Це відкриває можливості для подальшої формалізації
прагма-діалектичного підходу як до аргументації в цілому, так і до поняття контексту зокрема.
5. Висновки.
Аналіз наявних формалізацій контекстів аргументації у царині теорій
штучного інтелекту важливий як для покращення формалізації у межах
самої галузі штучного інтелекту та комп'ютерних наук, так і для змістовних висновків, які можуть зацікавити теоретичний напрям у дослідженні
аргументації. Подальші дослідження у цій темі можуть стосуватися розробки нових або удосконаленню вже наявних формалізмів для репрезентації різних контекстів, а також допрацювання теоретичного розуміння поняття контексту та його значення для процесу аргументації.
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Н. В. Тищенко
МЕТОДЫ ТЕОРИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ ФОРМАЛЬНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ КОНТЕКСТОВ АРГУМЕНТАЦИИ
Статья посвящена исследованию формализаций контекстов аргументации,
созданных в области теорий искусственного интеллекта на основе типологии
Волтона-Краббе. Целью исследования было выделение средств, используемых для
формальной репрезентации разных контекстов аргументации, и для определения
возможных теоретических последствий, который они имеют для теории аргументации. Для этого была определена структура аргументационных систем, которые позволяют формальную репрезентацию нескольких разновидностей контекста при помощи диалоговых протоколов. После этого было проанализировано
определение диалогового протокола, и выделены разные взгляды на его составляющие. Были охарактеризованы преимущества дефиниции диалогового протокола, предложенной представителями Тулузо-Ливерпульской группы. На основе
анализа диалоговых протоколов для контекстов поиска информации, исследования и убеждения был сделан вывод об устранении несоразмерности между участниками диалога как главной цели аргументации с точки зрения теорий искусственного интеллекта.
Ключевые слова: контекст, аргументация, формализация, аргументационная
система, диалоговый протокол.

M. V. Tyshchenko
ARTIFICIAL INTELLIGENCE THEORY METHODS FOR FORMAL SIMULATION
OF CONTEXTS OF ARGUMENTATION
The article examines possible formalizations of different types of dialogues, as defined by
Walton-Krabbe typology. These formalizations were provided by scientists working in the field
of computer science and artificial intelligence studies. The main goal of the article is to
distinguish the tools used for formalization of different argumentation contexts, and to define
possible theoretical consequences these tools have for the argumentation theory. In order to
do this, the article defines the structure of argumentation systems that allow formal
representation of different contexts by way of dialogue protocols. Then, the article defines the
concept of dialogue protocol and different views on its components. One view, presented by
Henry Prakken and Douglas Walton, postulates that the only goal of dialogue protocol is
enforcing dialogical consistency. On the other hand, Toulouse-Liverpool approach widens the
scope of dialogue protocols to also include personal heuristics and belief base of the
participants in the dialogue. The article argues that the latter approach is more fitting to the
formalization of argumentation contexts because one of the features of argumentation
contexts is that they change personal goals of participants. Therefore, in order to properly
represent this feature, it is necessary to include the tools to influence the participant in
dialogue protocol. After an analysis of dialogue protocols for information-seeking, inquiry and
persuasion dialogues, the article comes to a conclusion that, from the view of artificial
intelligence studies, the main goal of argumentation is the elimination of difference between
dialogue participants' commitments, knowledge and belief bases. It is possible to assume that
this conclusion can be interesting from the view of argumentation theory as it provides the
insight into the role that the context plays in the process of an argumentation.
Keywords: context, formalization, argumentation, argumentation system, dialogue
protocol.
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І. А. Тукаленко, канд. філос. наук,
КНУ імені Тараса Шевченка, Київ
"ВІЗУАЛІЗАЦІЯ" ЖІНОЧОЇ УЧАСТІ В РЕВОЛЮЦІЙНИХ
ПРОТЕСТАХ: ДОСВІД ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ТА
РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ
Анотація. Зіставлення жіночого досвіду Великої Французької революції та Революції Гідності дозволило нам розкрити мету даної наукової розвідки: "візуалізувати" жінок в революційних протестах і виявити причини "невидимості" та "знецінення" жіночої ролі в них. Як в епоху XVIII-XIX століття, так і в наш час, сприйняття жіночої участі в протестах визначалося пануючими стереотипами щодо
їхнього місця у повсякденному житті. Тому в революційних протестах жінки найширше реалізовувалися у всіх видах "обслуговуючої" діяльності, що виводилася за
рамки "істинно" революційних справ. А, отже, жіноча участь тлумачилася як допоміжна, а не суб’єктна, що й робило її невидимою. І попри те, що активність жінок у
сучасних революціях була значно комплексніша, вона все одно потрапляла у "тінь"
рольових стереотипів, що вже не мають давньої ваги, але продовжують фреймувати свідомість сприйняття жінок у нетипових для попереднього досвіду ситуаціях та ролях. Тим самим ми почасти інерційно, а почасти свідомо відтворюємо
вже непрацюючі стереотипи, а отже, маємо справу з опертям на симулякр стереотипу, що є лише образом минулих передумов ґендерної стратифікації. Тож, саме
"візуалізація" жіночої участі в революціях є кроком на шляху подолання вже симулякра ґендерних стереотипів.
Ключові слова: жіноча участь, революція, ґендер, ґендерний стереотип, Революція Гідності, Французька революція, протест.

"Дорогі жінки!
Якщо ви бачите безлад – приберіть.
Революціонерам буде приємно!";
"Не був на Грушевського – не мужик!";
"Титушки – проститутки. Мужчины не продаются"
Постановка проблеми. Виокремлення питання жіночої участі в революційних протестах в окремий об’єкт наукових розвідок стало можливим лише декілька десятиліть тому, оскільки ані історична, ані політична
науки традиційно не вбачали в жінках повноцінного суб’єкта політичних
процесів. Проте, ґендерні студії актуалізували проблему "замовчування"
та невидимості жіночої участі у творенні історії, її місця і ролі у політичному житті загалом та окремих його епізодах, що становили революційний виклик існуючим порядкам. Відтоді, науковці та науковці почали
роботу над поверненням жінок в історію, максимально "візуалізуючи" чи
оприявнюючи всі аспекти участі жінок у політичних подіях, висвітлюючи
їхнє місце і роль в цих процесах та аналізуючи причини традиційного
умовчування ціієї ролі. Проте, здійснення порівняння масштабів та значення жіночої участі у модерних і новітніх революційних протестах та
аналіз причин дискурсивного "витіснення" жіночого досвіду революцій з
наукової (конвенційної) "версії" цих революційних подій, ще потребує
комплексних досліджень, оскільки саме таке зіставлення дозволить "ві150

зуалізувати" протестну активність жінок та розкрити історично відтворювані механізми уневажнення жіночої участі в них.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Однією з найбільш досліджених протестних подій була Французька революція, участь в якій
жінок аналізували В.Брайсон, Женев'єва Фрез та Мішель Перро, Домінік
Годіно, Єлизавета Ж. Слєджиєвскі. Для розуміння загальної атмосфери
сприйняття претензій жінок на активну політичну позицію та ставлення
політичних діячів і мислителей модерної революціїної доби до набуття
жінками рівного чоловікам громадянського та політичного статусу варто
врахувати разом із міркуваннями тогочасних політиків: Робесп’єра,
Амара чи Ж. Лекіньйо погляд на це, і сучасних дослідниць: Н.З. Девіс,
К.Пейтман та У.Вогель. Важливе значення для розуміння сучасних особливостей сприйняття жіночої участі в новітніх революційних протестах,
зокрема українській Революції Гідності, мають роботи Т. Марценюк,
Г.Гриценко, В. Карпова, Д.Попової та інших, що з різних сторін осмислювали ґендерний аспект цих подій.
Мета статті. Джерела, зазначені вище дозволили нам комплексно
поглянути на проблему "невидимості" жінок у революційних протестах
як модерної доби, так і теперішнього часу, що й становило мету даної
статті. Ми маємо намір аргументовано продемонструвати, що місце і
роль жінок в історії революційних подій були більш значимими, ніж це
подається у традиційній історіографії та соціально-політичних студіях. А
отже, нам належить з'ясувати причини цієї "невидимості" та пояснити
особливості їхнього впливу на сприйняття жіночої участі в революційних
протестах вже новітньої епохи, що стане можливим за належної "візуалізації" жіночого внеску у ці події.
Виклад основного матеріалу дослідження. Війни, революції як й
інші протестні форми рухів – бунти, заколоти і повстання – традиційно
розглядалися як чоловіча справа. І хоча від початку віків жінки брали
участь у цих подіях, а подекуди й ініціювали та очолювали їх, як до прикладу хлібні бунти епохи Фронди в революційній Франції 1648-1652 років чи лютневі страйки й демонстрації ткаль та інших жінок пролетарок у
Петербурзі, що поклали початок ширшим протестам з гаслами "Хліба!",
"Кінець війні!" та "Геть царя!" і завершилися Лютневою революцією в
Росії, та все ж вони залишались непоміченими, або ж проігнорованими
патріархатним дискурсом меншовартісними подіями [див. 4, с. 194]. І
якщо, офіційна історіографія чи інші фундаментальні науки не вбачили
в цих та інших акціях особливої суспільно-політичної ролі жінок, то мистецтво, до прикладу, було більш чутливим та менш консервативним у
відображенні революційних подій та її провідних акторів. У Франції десь
близько 10 років від 1789 року по 1799 рік, існував навіть особливий
художній стиль – революційного класицизму, що об’єднував в собі різні
часонезатратні жанри: лубок (народні картинки, зчаста сатиричного змісту), гравюру та карикатуру, що швидко відгукувалися на тогочасні події
й створили цілий пласт візуалізованої історії, за якою можна судити про
актуальність відображених ними сюжетів. Жінки досить часто фігурува151

ли на цих зображеннях і далеко не завжди, як може видатися на позір,
вони виступали в ролі натурниць, що демонстрували красу своїх форм.
Багато з картин були просто художнім способом документування історії,
а отже можуть розглядатися як ще одне історичне джерело, яке варто
розцінювати як певний авторський зліпок важливих тогочасних подій. І
саме з цих робіт стає зрозумілим, що жінки у революційних подіях посідали далеко не останні, а, зрідка, і провідні ролі.
Так, невідомий художник на полотні "Жінки ідуть воювати Версаль 7
жовтня 1789" зобразив важливу протестну акцію, коли 5 жовтня 1789
року жінки відправилися маршем на Версаль, вимагаючи хліба та докликаючи до своїх лав чоловіків, що дозволило спільно тиснути на Короля і навіть змусити його погодитися на підписання Декларації. Не
менш цікавим є зображення жінок учасниць політичних асоціацій. Так,
Жан-Батіст Лесюєр дає нам можливість побачити жіночі політичні збори
на картині "Клуб жінок-патріоток". Жінки, точніше жінка – Маріана (що
одягнена у фрігійський ковпак), яка була символом французької республіки та втіленням її чеснот: свободи, рівності й братерства, неодноразово зображується як у скульптурі так і живописі. Найвідомішими, напевне, є картини Жака Реаттю "Французька Свобода іде світом" та Ежена
Делакруа "Свобода, що веде народ", яка щоправда була відображенням
духу паризьких протестів 1830 року, але міцно увійшла в європейську
свідомість як узагальнений образ революційного поклику та республіканських завоювань. Тож на рівні мистецького бачення жінка була якщо
не повноцінним, то, принаймні, вагомим суб’єктом революційних процесів.
Проте, як традиція так і закони всіляко обмежували доступ жінок до
мілітарних ролей, обґрунтуванням чому ставали міркування про фізичну
та душевну слабкість жінок. Так, французький політичний діяч ХVІІІ сторіччя Жозеф Лекіньйо, гаряче поділяючи вагу і значення Декларації
прав людини, висловлює характерне для більшості "глашатаїв" Революції переконання у необхідності розведення чоловічих та жіночих функцій, з огляду на те, що жіноча "кволіша [тілесна] конституція […] слабкіші тканини і підвищена збудливість їхніх фібрів забороняють їм обтяжливі вправи зі зброєю, небезпеки битв і моральну виснажливість політичного урядування" [9, с. 12]. Прикметно, що управлінські ролі у чіткій
відповідності до патріархатної логіки з легкістю були прирівнені до фізично обтяжливих військових виправ, які, й справді, становили собою на
той час вагому перешкоду для рівноцінної жіночої участі. Виснажливість
же політичного урядування навряд чи коректно ставити в один ряд із
фізичною обтяжливістю та небезпеками воєнних баталій, оскільки природа такої турботливості різна: біологічні підстави в одному випадку й
ідеологічні – у другому. Змішання ж біологічно та соціо-культурно обумовлених засад обмеження жінок у доступі до традиційно маскулінних
ролей підважує, звісно, слушність навіть тих аргументів, які би могли
бути прийнятними в межах модерного дискурсу. Проте, саме ця маніпуляція дозволяє виявити прихований сенс згаданого твердження і витлу152

мачити указані заборони не як природно обумовлені обмеження, а лише
як прагнення відсторонення жінок від доступу до розподілу ресурсів,
найкоштовнішим з яких і є – влада. Тож, небажання бачити жінок учасницями революційних протестів витікає не з особливостей силового
протистояння, а укорінене у повсякденних стереотипах учасників цих
рухів, що закріплювали за жінками підпорядковані пасивні ролі.
Багато хто з палких революційних діячів, що вже казати про консервативно налаштованих політиків чи мислителів, і не намагалися маскуватися за піклувальною риторикою, відкрито артикулюючи свої страхи
стосовно громадянських зазіхань жінок. Вони активно закликали до цивільної та політичної емансипації усіх чоловіків і не менш наполегливо
застерігали щодо аполікаліптичних наслідків від урівняння жінок, особливо в політичних правах, із чоловіками. Це видавалось їм неприйнятним, з огляду на виклики, кинуті у такий спосіб самій природі, але не
природі фізіологічних особливостей статі, а природі суспільного ладу,
ґрунтованого на жіночій підпорядкованості чоловікам. Тож під загрозою
опиниться не стільки політичний устрій, скільки суспільний – фундамент
всіх політичних надбудов.
Так, секретар Робесп’єра Амар, доповідаючи на засіданні Національного Конвенту у листопаді 1793 року про рішення Комітету загальної
безпеки щодо заворушень, організованих напередодні жінками якобін1
ками в Парижі , артикулював два найважливіших в цьому контексті питання: "1.Чи можуть жінки користуватися політичними правами й брати
активну участь у справах урядування? 2.Чи можуть вони ухвалювати
рішення, об’єднавшись у політичні асоціації або народні товариства?"
[9, с. 121]. Лаконічна його відповідь – "ні", ані надання політичних прав,
ані об’єднання жінок у політичні товариства є неможливими. Розлогі
аргументи, що наводить Амар, стосуються як традиційної апеляції до
природи: жінки не володіють моральною та фізичною силою, необхідною у виробленні та ухваленні державних рішень і схильні до екзальтації, "згубної у державних справах", так і звернення до соціо-культурних
1

Учасниці революційного товариства привертали до себе увагу в громадських місцях найзухвалішою витівкою: носінням на протестних акціях неприпустимого для жінок одягу – чоловічих штанів та червоних ковпаків. І одне й друге є елементами чоловічого гардеробу.
Штани, зрозуміло, просто традиційний чоловічий одяг, а от ковпак символічно чоловічий
"аксесуар", що вказує на їхній ексклюзивний громадянський статус, закритий для жінок, адже
червоний (фрігійський) ковпак виступав символом свободи у революційні Франції, свободи,
що так і не стала повноцінно поширеною на обидві статі. Ці акції були частиною кількамісячних протестів жінок, що відомі в історії як "війна кокард". Жінки-санколотки з літа 1793
року розгорнули кампанію за прийняття закону, що надавав би їм право носити трикольорову
кокарду, яка вже на той час розглядалась як "ідентифікуюча ознака громадянства" [2, с. 21].
21 вересня під "вуличним" тиском закон був прийнятий, але це лише стимулювалу бурхливу
уяву політичних діячів щодо жахливих його наслідків: "апетити" жінок цим не вгамуються
виголошував Фабр д’Еґлантен, тепер вони поширяться далі на бажання червоного ковпака, а
невдовзі вимагатимуть і "паса з пістолетами" [9, с. 118]. І страхи ці були небезпідставними,
адже жінки й справді ще від весни 1792 року виступали з вимогою задоволення їхнього природного права на участь у збройних силах суверенного народу, прагнучи створити підрозділ
Національної гвардії. І звісно, кокарди та червоні ковпаки, як слушно зауважує Домінік Годо,
цікавили їх не як модний аксесуар, а як символ рівного із чоловіками громадянського статусу.
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причин: політична й моральна неосвіченість жінок, а отже й неосвіченість щодо принципів.
Залишимо поза текстом закиди поважному чоловікові в небажанні
побачити в останньому можливість до змін через запровадження такої
освіти для жінок та наведемо ще одне його пояснення. Політичні та
громадські справи (участь в політичних асоціаціях) підривають фундамент суспільного ладу, - вважає Амар, - адже "цей соціальний лад випливає з відмінності між чоловіком і жінкою", де "кожній статі призначено
певний властивий їй рід занять" [9, с. 122], що не передбачає виходу
жінок за межі родинних функцій. Отже, ці міркування дозволяють нам
ще раз переконатися, що революційна участь жінок розглядалася не
просто як загроза розширення громадянського статусу на жінок і втрата
його ексклюзивності, а загроза зміни принципів суспільної ієрархії, де
базовим складником був принцип жіночої підпорядкованості чоловікам.
Панування одних чоловіків над іншими чоловіками було лише зліпком із
системи родинного підпорядкування, а отже – вторинною системою, що
й була сакральною жертвою на революційному вівтарі.
З огляду на це, видається парадоксальним залучення жінок до силових протистоянь. Парадоксальним, але ж і неспростовним. Поясненням
цьому, насамперед, є непересічність подій такого роду. Вони виходять
за рамки звичаєво функціонуючих політичних процесів, а отже й припускають, ба навіть, сприяють чи й ініціюються акторами, чия суб’єктність в
політиці заперечувалася і видавалася неможливою. Це стосується не
лише жінок, але й чоловіків різної групової належності (класової, расової
тощо). Парадокс жіночої участі в революційних процесах полягає саме в
"перевернутості" революційного світу. Необхідно взяти до уваги і той
важливий аргумент, що всі революції ґрунтовані на прагненні змінити
усталені культурні коди та впровадити альтернативні сценарії суспільного життя, що транслюються наративами свободи, рівності, вивільнення та ін. Не дивно отже, що жінки можуть мати "ілюзію" доречності власної присутності в такому цивілізаційному протистоянні, присутності не в
ролі пасивного й страдницького оберегу чи "інкубатора" нових революціонерів, а набуваючи діяльнісних характеристик політичного суб’єкта.
Щоправда, важливим доповненням до загального уявлення про
участь жінок в революційних протестах буде зауваження на прикметній
особливості такої участі. Домінік Годіно цілком підставово стверджує,
що жінки зчаста виступали каталізаторами спонтанних протестів, але
дуже швидко відсторонювалися чоловіками в умовах хоча б частково
встановленого контролю над ситуацією з боку революційних сил. Тобто,
потужна емоційна енергія жінок була корисною як запал, але загрозливою в усталенні нових владних структур та ієрархій. Як приклад, науковиця наводить повстання 20-23 травня 1795 року у Франції, де жінки
відігравали "провідну роль у подіях першого дня", але вони відсутні "в
описах подій наступних днів, де домінують збори секцій та Національна
гвардія" [2, с.13] І, справді, як тільки встановлювалися бодай якісь хисткі
політичні структури, вони відтворювали принципи дореволюційної ґен154

дерної ієрархії. До речі, згадані на початку статті художні образи жінокреволюціонерок цілком укладаються в цю логіку, адже вони й справді
зображувалися як символ заклику і боротьби, але жодним чином не як
представниці політичних зборів чи будь-яких інших професійних установ. Отже, участь жінок, або ж й ініціатива, у початкових фазах революційних протистоянь не забезпечувала їм не лише рівноцінних чоловікам
громадянських і політичних завоювань, але й максимально витісняла з
процесу інституціоналізації нових порядків, тим самим позбавляючи
можливості впливу на прийняття важливих рішень, зокрема, й щодо
своїх громадсько-політичних перспектив.
На відміну від давніх форм спонтанних моноцільових протестів – бунтів чи повстань – революція відбувалася як складноструктурована масштабна подія, що вимагала непростих організаційних та ідеологічних
рішень. Саме тому в багатошарових революційних протестах можна
прослідкувати динаміку залучення жінок на різних її етапах і рівнях, та
з’ясувати ступінь впливу жіночої активності на зміну їхнього статусу та
ролі в постреволюційних суспільствах. І, судячи, зокрема, з досвіду
Французької революції 1789 року, жінок відсторонювали від усіх видів
революційних інститутів, "починаючи з озброєного народу (чи то Французька національна гвардія … чи Американська міліція), дорадчих зборів (зборів секції та парафій) і закінчуючи місцевими комітетами та політичними групами" [2, с. 13]. Подібні тенденції мали місце, вважає Домінік
Годіно, і в Нідерландській революції 1784-1787 років, де жінки відзначались активністю в лавах оранжистів на початку протестів, але майже
зійшли з арени відтоді як оранжисти сформували свою політичну організацію. Тобто, на рівні початкового масового тиску, роль жінок є значимою, як власне і всіх, чия участь увагомлює "тіло" протесту, проте на
етапі переможного зламу, як зазначалося вище – інституціоналізації
нового ладу - значення та роль несистемних акторів (жінок/дітей/іновірців/недомінуючої ідентичності…) мінімалізується, або й
зовсім нівелюється. Тож, як бачимо, не лише вибухова енергія жінок
(емоційна збудженість) стає причиною їх активної участі в початкових
фазах протестів, але й "вигідність" такої ситуації для очільників цих процесів, місце яких швидко заповнюється чоловіками. Тобто потреба в
жіночій активності зворотньо пропорційна до часу та успіхів революційних завоювань. Інакше кажучи, чим тривалішим та організованішим стає
протест, тим меншою є потреба та фактична роль жінок в них.
Звісно, базовим поясненням цій тенденції є інертність та консерватизм ментальних суспільних установок, які і є, насамперед, джерелом
укорінених статевих стереотипів. Тож інноваційні політичні домагання
не могли, та й не повинні були, сягнути глибин соціо-культурних конструктів, руйнування стовпів яких і боялися найвидатніші революціонери,
принаймні, до ХХ століття. Адже статева ієрархія залишалася чи не
єдиним фундаментом, що вцілів від повалення старого ладу. З огляду
на це, відтворення патріархатної структури видається природньо обумовленим кроком, проте дехто із науковиць, зокрема Керол Пейтмен,
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стверджувала, що це була фактично умова вивільнення чоловіків, тобто
новий політичний контракт "свідомо" передбачав жіноче підпорядкування [1, с. 127]. Таким чином і стереотипні судження, і свідомі дії зисконабувачів (як бачимо – чоловіків), стримували формування суб’єктного
статусу жінок у протестній стадії політичних процесів та заперечували
можливість його формалізації на інституціональній стадії.
Отже, форми та особливості участі жінок у революційних процесах
модерного часу, виглядають цілком обґрунтованими пануючими на той
час передсудами та переконаннями. Проте, аналогічні тенденції мають
місце і в сучасних революційних подіях та постреволюційних рішеннях,
хоч і не в таких масштабах.
Сучасні революції значно спрощують доступ жінок до активної участі
в них, адже найхарактернішими ознаками новітніх протестів є позакласовий характер інсургентів і несилові методи протистояння. До того ж
сучасні революції відбуваються у формах складно-структурованих мирних процесів, що створює широкий спектр ґендерно немаркованих ролей в них та, загалом, сприяє залученню широких кіл людей. Тактика
"тривалої облоги", застосовувана в мирних акціях тиску на владу мінімізує значення фізичної сили та максимізує роль інтелектуальних, організаційних й інших ролей, на виконання яких жінки не менш придатні ніж
чоловіки. Цим обумовлюється паритетність реальної участі жінок і чоловіків у цих протестах сьогодні, проте оцінка й трактування їхньої ролі в
них є доволі відмінною. Присутність жінок не зробила їх видимими для
старої ґендерно нечутливої оптики. Адже традиційні стереотипи продовжують фреймувати свідомість сприйняття жінок у нетипових для попереднього досвіду ситуаціях та ролях. Тому поширеним явищем стає
применшування їхнього внеску, замовчування їхньої ролі, що призводить до витіснення їх не лише за лінії барикад, але й за межі лідерських
позицій, які залишаються зарезервованими здебільшого за чоловіками.
Революція Гідності також цілковито підтверджує вказані вище тенденції до розширення жіночої участі в сучасних протестних рухах. Як
відомо із соціологічних опитувань, майже половина з тих, хто брав
участь у Євромайдані (тобто на початку розгортання протестів) були
жінки, їхня частка становила 44%. Масова участь жінок на початках протестів обумовлювалася, в супереч модерним прикладам, саме конвенційністю початкових форм протесту, тобто їхньою легальною впорядкованістю – з одного боку. І цілком у відповідності до модерних традицій,
пояснювалася спонтанністю та неструктурованістю початкового протестного простору, де не просто знаходилося місце для всіх несистемних
акторів, але й їхня участь всіляко віталася. У період же силових загострень, так званого "майдану-січі" представництво жінок знижувалась до
12%, що було наслідком як чітко вибудуваної на той час мілітарної
складової майдану – бойових одиниць – сотень, які здебільшого
об’єднували чоловіків, так і систематичних закликів до відсторонення
жінок від епіцентру бойових зіткнень - барикад. Звісно, все це відбувалося винятково з турботи про "слабку" стать, без натяку на усвідомлен156

ня патріархатної запрограмованості цих виявів піклування. А саме на
це, на безапеляційність чоловічих рішень щодо права жінок самим розпоряджатися своїм життям і просто самостійно приймати рішення вказують феміністські дослідниці.
Та попри цей найконтраверсійніший приклад, можна пригадати й інші
зразки вияву "наївного" сексизму, висловленого, зокрема, в плакатній
творчості. До речі, як і художній зріз історії Французької революції, плакатний "живопис" Революції Гідності теж надзвичайно ілюстративний та
інформативний. Декотрі зі значимих для нас висловлювань наведені в
епіграфі до статті. Варто зауважити, що сексистський зміст цих висловлювань стосується не лише жінок, але й чоловіків. Зокрема, коли йдеться про підваження маскулінності чоловіків, що "не були на Грушевського" чи тих, хто торгує собою як "повії-титушки". І все ж найцитованішим у
феміністичній критиці є вислів із закликом до жінок поприбирати, щоб
зробити революціонерам таку приємність. Те, що інтенційна спрямованість цього звертання ґрунтується на експлуатації традиційних стереотипів щодо закріплення піклувальних обов’язків винятково за сферою
жіночої відповідальності, є лише поверхневим змістом повідомлення,
оскільки його глибинним змістом, прихованим за маскою звичних риторичних зворотів, є твердження, що жінки НЕ є революціонерками. Не є,
оскільки "жінки" й "революціонери" розведені тут в різні категорії. Революціонерами, отже, є чоловіки, хто з "приємністю" приймуть дещицю
традиційно "жіночих послуг" по догляду за "виробниками" - революціонерами. Щоправда й самі чоловіки-революціонери, автори цього заклику, навряд чи усвідомлювали, що їхніми вустами говорить нафталінний
стереотип, але аж ніяк не актуальна реальність. Адже у всіх структурах
Майдану – координуючій/логістичній ("Євромайдан-SOS"), медичній
(медичні послуги та психологічна підтримка), інформаційній (ІТдопомога, юридична підтримка, підготовка інформаційних бюлетенів),
господарській (прибирання, готування), освітній ("Відкритий університет"
Майдану, "Бібліотека Майдану", організація та участь в дискутивних
майданчиках в Українському Домі), мистецькій ("Мистецька барикада"),
інших числених волонтерських ініціативах – і, навіть, мілітарній/парамілітарній (жіночі чоти в майданівських сотнях) жінки були представлені досить широко, а подекуди – в домінуючій більшості.
Тотбто ми знову стикаємося із парадоксом жіночої репрезентативності в революційних подіях, де вона нібито і є, і, водночас, її немає. Точніше, участь є, але - не революційна. Нагадаємо, що лише дві сфери
діяльності Майдану були мінімально репрезентовані жіноцтвом: охорона барикад та формальне лідерство, тож саме вони і є симптомом, що
дозволяють діагностувати проблему. Не зважаючи на кардинальні зміни
в структурі, формах та механізмах протестів, що значно розширили можливості жіночої участі в них, суб’єктність жінок продовжує витлумачуватися як неповносправна, адже всеосяжно не сягає диференційних
ознак образу революціонера як воїна-звершувача. Тобто лише два типи
ролей є істинно революційними, всі інші – допоміжні й несуттєві. І, яким
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би чисельним та діяльнісним не було представництво жінок, це не зрушує фундаментальності принципу і не наближає їх до визнання. Оскільки ані годування, ані прибирання, ані фінансування, ані надання медичної допомоги, ані інші комунікативні та інфраструктурні обов’язки, покладені на себе жінками протягом не одного місяця, виявляється не можуть збалансувати ваги сили та влади, які, щоправда, і в буденний час,
залишаються останніми редутами патріархатного розподілу ролей, у
відповідності до якого чоловіки беззастережно домінують саме у силових та владних структурах. І володіння ними в мирний час і є тим ресурсом, який ретельно оберігається чоловіками навіть від короткочасних
спроб паритетного перерозподілу цих ролей між статями в революційній
період.
В українському науково-публіцистичному просторі ґендерних досліджень роль жінки на Майдані вже більше ніж два роки не сходить зі
шпальт журналів та наукових збірників, проте до широкої аудиторії,
проблеми підняті там, доходять лише незначним відгомоном. І, напевне,
пересічна жінка-учасниця Революції Гідності, згадуватиме про свій внесок як і більшість інших жінок, маркуючи себе лише скромною помічницею. Проте, в наукових колах, вже стало незаперечним твердження,
висловлене Тамарою Марценюк наступним чином: "Жінки були тими, які
"робили революцію" нарівні з чоловіками, а не "допомагали" її робити",
адже "Майдан — це гетерогенний простір" [6, с. 8-9], розлого структурований, про що говорили ми вище, і ефективне його функціонування залежало від цих "пішаків" революції не меншою мірою, ніж від її очільників. Тим паче беручи до уваги той важливий аспект, що новітні революційні протести, зокрема і Революція Гідності, ініційовані знизу та значною мірою самоорганізовані.
Між тим, постреволюційні події засвідчили важливі тенденції до зрушень у цих сферах, традиційно зарезервованих за чоловіками. І у владних, і в силових структурах сталися серйозні, хоч і не дуже відчутні у
цифрах, зрушення. Підтвердженням цьому, зокрема, є те, що вперше за
історію незалежної України значно зросло представництво жінок у владі
всіх рівнів, зокрема й силових її відомствах. І хоча це зростання найменш виявляє себе у вищих рівнях державної влади, та все ж воно є
помітним і з нарощуваним потенціалом. 12% предстваництва жінок у
Парламенті, звісно, далеке від хоча би законодавчо рекомендованих
30%, проте приріст у 3% відсотки відбувся саме у постреволюційний
період. Аналогічні процеси відбуваються і у Збройних Силах України, де
станом на 2016 р., кількість жінок, що проходять військову службу збільшилася приблизно на дві тисячі порівняно із 2014 р., тобто всього
жінок-військовослужбовиць близько 18000, що становить 8,5% від загальної кількості військовослужбовців. Полковник Міноборони Вікторія
Парада наводила таку статистику: у антитерористичній операції на сході
України взяли участь (на 2016 р.) 938 жінок-військових і це – лише в
регулярних частинах, без урахування жінок у добровольчих батальйонах. Частково жінки задіяні в медичній, частково в організаційні службі,
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є, звісно, й ті, хто несе бойову службу і, навіть, снайпери. Проте, офіційно, жінки не можуть бути снайперами, адже згідно наказу міністра оборони України №46 "Про введення в дію Переліку посад офіцерського
складу, на які можуть призначатися жінки, прийняті на військову службу
за контрактом у добровільному порядку", жінки можуть бути призначені
на такі посади як офіцер/психолог, офіцер/народознавець, офіцер з
правового виховання, начальник аптеки, начальник лазарету (медпункту), перекладач тощо [7, с. 22], але не на посаду коригувальника вогню,
мінера чи стрільця, які де-юре залишаються чоловічими спеціалізаціями. Тож, знову політичні реалії випереджають здатність керівників силових відомств та вищої державної влади приймати рішення, що суперечили би усталеним патріархатним стандартам, але були би цілком суголосними змінам, що вже мають місце в практиці та в цілому толеруються суспільством, тим самим вивівши жінок з тіні упереджень, що приховує та спотворює справжню роль та значення жіночої участі у протестних чи військових діях.
Володимир Карпов аналізуючи політику спотворення ролі жінок у
військово-політичних подіях, стверджував, що це спотворення мало місце як під час Євромайдану, так і у висвітленні та сприйнятті образу жінки у війні на Сході України. Цікавим і доречним до нашої статті видається поле аналізу, обране автором. Він розкриває свою тезу підтверджуючи прикладами із журналістських репортажів у ЗМІ чи газетних статей та
ілюструючи плакатною творчістю, що по-різному зображувала жінок на
цих патріотичних постерах. Одні експлуатували жіночу сексуальність і
зображували жінок зі зброєю, але без жодного натяку на використання її
за призначенням, інші – просто "оминали" жінок, оскільки відбивали реальність панування чоловіків у військовій сфері, й лише у роботах "Волонтерка" та "Стрілець Донбасу" Михайла Д’яченка у фокусі опинялися
жінки, екіпіровані у військову форму та у відповідних назві ролях.
Останній приклад швидше диссонував загальним публічним кліше щодо
нежіночої військової справи і був одним з небагатьох спроб руйнації
усталених стереотипів. Проте, більшість традиційних форм подання
жіночої ролі, насправді виступали не лише як дзеркало стереотипів, але
і форма замовчування, а отже і спотворення змінюваної реальності. І
небезпека таких дій є більшою, ніж може видатися, оскільки є частиною
ширшої картини: "незначні, на перший погляд спотворення – наголошує
Володимир Карпов – є частиною політики придушення жінок і підпорядкування патріархату, національним інтересам, державі, просто чоловіку
в родині" [5, с. 13]. Тому, це є не випадковою ситуацією, а такою, що
відбиває сталі установки патріархатного дискурсу до відтворення традиційного статево-ролевого розподілу функцій у суспільстві, де жінка
виключається із управлінських сфер.
Висновок. Отже, можна досить підставово стверджувати, що участь
жінок у протестних, чи й силових протистояннях, загалом, традиційно не
схвалювалася чи просто замовчувалася та уневажнювалася. Історичні й
сучасні приклади жіночої участі в революціях є незаперечним свідчен159

ням їхнього внеску в звершення революційних домагань, але ж не менш
очевидною є й "сліпота" як історичної так і політичної науки щодо оприявнення цього фактажу та відповідного його потрактування. Зіставлення
досвіду Французької революції та Революції Гідності, дозволили нам
зробити наступні висновки. Насамперед, як в епоху XVIII століття, так і в
наш час, сприйняття жіночої участі визначалося пануючими стереотипами, щодо їхнього місця в звичній ситуації. Й інноваційність революційних гасел не становить суттєвої перешкоди для подолання ґендерних упереджень. Лише на початках революційних протестів, в умовах
спонтанності перебігу подій, жінки не лише беруть активну участь, але
й, зчаста, ініціюють їх. Проте, швидко витісняються зі структур та організацій, що інституціоналізують революційний рух. Тобто в контрольованій ситуації, відтворюються традиційний ґендерний порядок, який залишається непорушним фундаментом суспільного ладу, політичний устрій
якого зазнає суттєвих трансформацій.
Така логіка є характерною і для сучасних революцій, прикладом чого
є Революція Гідності. Хоча, активність та вплив жінок на перебіг революції був значно вагомішим, але тенденція до витіснення жінок із "невластивих" для них силових та управлінських справ мала місце і тут. Згідно відтворюваному ґендерному порядку, жінки найширше реалізовувалися у всіх видах "обслуговуючої" діяльності, що виводилася за рамки
"істинно" революційних справ, як у пересічному чоловічому сприйнятті,
так і – жіночому. А, отже, жіноча участь тлумачилася як допоміжна, а не
суб’єктна, що й робило її невидимою. Тобто, роль жінок у цих протестах,
як і декілька століть тому, визначалася стереотипами, але на теперішньому етапі їхній вплив проявлявся дещо інакше. Звісно, сексистська
риторика (щодо моральної та інтелектуальної кволості жінок), що знаходила розуміння більше ніж два століття тому, сьогодні не лише поза
законом, але й поза схваленням суспільною думкою. Проте, так званий
зичливий чи наївний сексизм, як турбота про тендітних та ніжних жінок,
цілком актуальне переконання, що й лягло в основу дискримінаційних
революційних закликів та дій (відійти від барикад, допомогти революціонерам…). А це означає, що сьогодні ми вже маємо справу не стільки з
фактичними ґендерними упередженнями, що мали місце раніше, скільки
з їхньою "тінню" чи симулякром, адже актуальна реальність жіночої ролі
в усіх суспільних сферах вже давно вийшла за рамки історично покладених на неї функцій. Тим самим ми почасти інерційно, а почасти свідомо відтворюємо давно вже непрацюючі стереотипи, адже вони, як відомо, є спрощеною реальністю, та все ж – реальністю. Але, на сьогодні ми
настільки далеко відійшли від тієї реальності, що посилаємося вже не
на стереотип, а всього лише на його симулякр. Хоча, і він не менш
"ефективно" використовується як механізм ґендерного маркування ролей та їхньої суспільної ієрархії, але активна робота по візуалізації жінок, зокрема й у революційних протестах, дозволить зняти з очей оману
симулякра.
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И. А. Тукаленко
"ВИЗУАЛИЗАЦИЯ" ЖЕНСКОГО УЧАСТИЯ В РЕВОЛЮЦИОННЫХ
ПРОТЕСТАХ: ОПЫТ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И РЕВОЛЮЦИИ
ДОСТОИНСТВА
Аннотация. Сопоставление женского опыта Французской революции и Революции Достоинства, позволило нам раскрыть цель данной научной разведки: "визуализировать" женщин в революционных протестах и выявить причины "невидимости" и "обесценивания" женской роли в них. Как в эпоху XVIII-XIX века, так и в
наше время, восприятие женского участия в протестах определялось господствующими стереотипами относительно их места в повседневной жизни. Поэтому
в революционных протестах женщины широко реализовывались во всех видах
"обслуживающей" деятельности, что выводилась за рамки "истинно" революционных дел. А, следовательно, женское участие истолковывалось как вспомогательное, а не субъектное, что и делало его невидимым. И несмотря на то, что активность женщин в современных революциях была значительно комплекснее, она все
равно попадала в "тень" ролевых стереотипов, хоть те и не имеют уже давнего
веса. Тем самым мы отчасти по инерции, а отчасти сознательно воспроизводим
уже неработающие стереотипы, а следовательно, имеем дело с опорой на симулякр стереотипа, что является лишь образом прошлых предпосылок гендерной
стратификации. Поэтому, именно "визуализация" женского участия в революциях
является шагом на пути преодоления уже симулякра гендерных стереотипов.
Ключевые слова: женское участие, революция, гендер, гендерный стереотип,
Революция Достоинства, Французская революция, протест.

I. A. Tukalenko
"VISUALIZATION" OF WOMEN’S PART IN REVOLUTIONARY PROTESTS:
EXPERIENCE OF FRENCH REVOLUTION AND REVOLUTION OF DIGNITY
The role of women in protest events has traditionally been silenced and demeaned both in
historical and political sciences. The comparing of female experience of the French Revolution
and the Revolution of Dignity allowed us to "visualize" women’s part in these protests and to
identify the causes of "invisibility" and "depreciation" of women's role in them. First of all, as
in the eighteenth-nineteenth century, and in our time, the perception of women's participation
in protests was determined by the prevailing stereotypes about their place in everyday life.
Only at the beginning of the revolutionary protests, in the context of the spontaneity of the
course of events, women not only take an active part, but also, partially, initiate them.
However, they are quickly expelled from structures and organizations in a situation where the
protest becomes institutionalized. Since then, traditional schemes of the gender order are
actively reproducing, which remains the inalienable foundation of the social system, whose
political structure undergoes significant transformations during the revolutionary period.
This logic is also characteristic of modern revolutions, as exemplified by the Revolution of
Dignity. Although the activity and influence of women in the course of the revolution was
much more weighty, the tendency to crowd out women from "inproper" power and
administrative deals also took place here. According to the gender order, women most widely
practiced all types of "service" activities, which went beyond "true" revolutionary deals. And,
consequently, the female participation was interpreted as auxiliary, not subjective, which
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made it invisible. That is, the role of women in these protests, as many centuries ago, was
determined by stereotypes, but at the present stage their influence was manifested somewhat
differently. Of course, sexist rhetoric (concerning the moral and intellectual weakness of
women, etc.), which was understood more than two centuries ago, today was not only beyond
the law, but beyond the approval of public opinion. However, the so-called sympathetic or
naive sexism, as the care for soft and tender women, is a very relevant belief, which formed
the basis of discriminatory revolutionary appeals and actions. And this means that today we
are dealing not so much with the actual gender prejudices that took place before as with their
"shadow" or simulacrum, since the actual reality of women's role in all social spheres has
long gone beyond the historical functions assigned to it . Thus, we are partly inertial, and
partly deliberately reproduce the stereotypes no longer working because they are known to be
a simplistic reality, but nevertheless - a reality. But, for today, we are so far removed from the
reality that we are referring not to the stereotype, but just to its simulacrum. Although, and it is
no less "effectively" used as a mechanism for gender labeling of roles and their social
hierarchy, but active work on women's visualization, including in revolutionary protests, will
allow to get rid of the simulacra delusion.
Keywords: women’s part, revolution, gender, gender stereotype, Revolution of Dignity,
French Revolution, protest..

УДК 1 (091)

В. В. Чернишов, канд. філос. наук, доц.,
ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка, Полтава
КОНЦЕПТ "СОЛОДКІСТЬ" У ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ:
ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ
У статті здійснено аналіз філософського аспекту концепту "солодкість" у
творчості Г.С. Сковороди. В результаті дослідження автор робить висновок про
наявність у творчості Г.С. Сковороди цілої феноменології солодкості, котра знаходить символічне унаочнення у гомологічному поєднанні "Епікур Христос" й органічно поділяється на філософію солодкості, теологію солодкості та феноменологію містичного досвіду солодкості. Зосереджуючи свою увагу на досліджені філософії солодкості, автор доходить думки, що підставою для залучення й використання Г.С. Сковородою даного концепту стали, з одного боку, особистий екзистенціальний досвід, тоді як з іншого – обізнаність мислителя з ученням античних
епікурейців, головним джерелом котрої стали для нього твори римських поетів –
Квінта Горація Флакка та Публія Овідія Назона, а також твори Сенеки. Автор
стверджує, що "солодкість" або "насолода" інтерпретуються Сковородою як мета будь-яких екзистенціальних прагнень людини, проте, саму насолоду він розуміє
передусім як насолоду Істиною, практичним результатом чого є відкриття таємниці спорідненості (сродності), котре, у свою чергу, є запорукою людського щастя.
Ключові слова: антична традиція, Г.С. Сковорода, епікуреїзм, епікурейство, насолода, солодкість, теологія, християнський реалізм, українська філософія, християнська філософія, естетизм.
"Ах отвержем печали!
Ах вѣк наш краткій, малый!
Будь сладкая жизнь…" (Г.С. Сковорода)

Дослідження життя та творчої спадщини Г.С. Сковороди є одним з
пріоритетних напрямків вітчизняних історико-філософських досліджень.
Григорій Сковорода не лише мислитель, думка котрого визнана одним з
класичних зразків національного філософування, а й один з архетипів
народного духу, розуміння якого здатне відкрити нові перспективи у розумінні тих процесів, що відбуваються і сьогодні.
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Дослідження корпусу текстів українського старчика ставить питання
про ключові концепти, котрі були наріжними для самого Сковороди –
становили основу його філософування, а отже стали підставою для
концептуалізації його філософських поглядів. Історія вжитку й інтерпретації концептів, котрі застосовував Г.С. Сковорода – їхня постійність чи
мінливість, одномірність чи багатозначність – є показником тих тенденцій, котрі становили безпосереднє підґрунтя його філософування. Для
сучасного дослідника, як здається, виявлення цих тенденцій може стати
надійним ключем для адекватного прочитання Сковородинівських текстів.
Серед доволі великої кількості концептів, котрі використовує
Г. Сковорода, особливу увагу привертає концепт "солодкості". Цей концепт має яскраве гедоністичне забарвлення, що на перший погляд контрастує з інтерпретацією, що стала загальником у більшості досліджень
присвячених життю та науці Г.С. Сковороди, котра вбачає у останній
християнізовану версію платонічної (або неоплатонічної) доктрини. У
той же час, не можна не відзначити, що Сковорода доволі часто й, як
здається, цілком свідомо використовує даний концепт у своїх творах,
починаючи від самих ранніх – циклу "Сад Божественных Пѣсней" й закінчуючи його пізніми творами.
Концепт "солодкість" або "насолода" – грецькою "ἡδονή" в історикофілософській перспективі, у першу чергу, відсилає нас до гедоністичної
традиції, закоріненої у філософських побудовах сократичних шкіл (особливо киренаїків), вченні потужної, проте, на теперішній час не дуже
добре дослідженої, таємничої епікурейської традиції, передчуттю "невимовної солодкості Божества" християнських містиків, а також деяких
представників філософії доби Відродження та Нового часу, (наприклад,
Л. Вала, Еразм з Роттердаму, П. Гассенді, Дж. Локк та деякі ін.). У цій
перспективі, зазвичай, антична язичницька традиція протиставляється
християнській традиції Античності та Середньовіччя, а пошуки доби Відродження та Нового часу представляються як пошук певного компромісу.
У випадку Г.С. Сковороди пошук наявності такого "компромісу" безпосередньо відсилає до відомого гомологічного поєднання Епікура та
Христа у тридцятій пісні "Сада Божественных Пѣсней" [7, с. 28]. Попри
численні констатації даного факту [див., напр.: 3; 7], наскільки нам відомо, ця паралель так і не знайшла задовільного розбору і пояснення у
дослідницькій літературі, а, між тим, на нашу думку, для розуміння Сковородинівської філософії вона має фундаментальне значення, оскільки
її розуміння відкриває, так би мовити, приховані "пружини", що лежать в
основі як Сковородинівської етики зокрема, так і взагалі в основі його
філософсько-теологічних побудов.
Огляд історіографії даного питання дає дуже не багато. Так, на початку 20-х років ХХ ст. про "радісний епікуреїзм (Г.С. Сковороди – В.Ч.),
з’єднаний зі стоїцизмом" говорив М. Гордієвський [2], а майже за деся-
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тиліття до нього на дану історико-філософську паралель вказував
А. Товкачевський [5].
Невдовзі після праці М. Гордієвського, підсумовуючи результати досліджень життя та творчості Г.С. Сковороди, відомий харківський історик
і професор Д.І. Багалій писав, говорячи про цю паралель: "З грецьких
філософів Сковорода найбільш цінував Платона та Епікура; Епікура він
порівнював з Христом (Епікур-Христос). І це дуже характерно, бо теоретична філософія Епікура, наука про світ мала матеріялістичний характер. Правда, у Сковороди нема епікурової науки про матерію або атоми,
з яких вона складається: Епікур учив, що світ не був створений Богом,
але й Сковорода, як і Епікур, визнавав закони світу, мріяв про те, що
світів було багато і що все в перманентному світі змінює свою форму;
ця зміна і є смерть. Але не в цьому філософія Сковороди нагадує філософію Епікура – їх зближує етика, наука про щастя. Епікур вчив про душевний спокій, яко джерело щастя, яке в самій людині. Не одкладай
роботи на завтра (цей афоризм Епікура наводив Сковорода). Два головних блага на світі, учив він, а за ним і Сковорода, – мудрість і дружба;
вони міцно зв'язані одна з другою. І сам Епікур справді мав багато друзів, які бачили в ньому свого вчителя, і він постійно їх повчав; так робив
і Сковорода. І Епікур не боявся смерти, як і Сковорода, і учив друзів до
останнього моменту свого життя, проживаючи у своїх садках, які залишив своїм друзям. Проф. Ю.А. Кулаковський каже, що філософія Епікура була його релігією; тому-то вона й не вишила поза межі його школи
або секти. Філософія Сковороди теж була для нього й його учнів релігією, і українські пасіки, не його власні, а його друзів, заміняли йому сади
Епікура. Сковорода жив близько до природи, бажав милого йому селянського спокою; до них хотів наблизитися й учень його Ковалинський; а
римський поет Лукрецій в своїй поемі "Про природу", цілком засвоїв собі
філософський світогляд Епікура про потребу жити близько до природи"
[1, с. 443].
Вже наприкінці ХХ ст. інший харківський професор (можливо найпроникливіший з дослідників життя та творчості Г.С. Сковороди!) –
Л.В. Ушкалов, вказував на безпосереднє джерело цього поєднання у
Сковороди, а саме на те, що ця аналогія була запозичена з творів Еразма з Роттердаму: "Епикур-Христос. Український філософ йде тут, очевидно, услід за Еразмом Роттердамським, який у дусі деяких ідей Лоренцо Валли ("Про істинне та неістинне благо") інтерпретує Христа як епікурейця: "...Ніхто не може називатися епікурейцем з більшим правом,
ніж святі й благочестиві. І якщо нас турбують імена, ніхто так не заслуговує ймення епікурейця, як уславлений і шанований глава християнської філософії... І грубо помиляються ті, хто плеще, ніби Христос від природи сам був сумним та похмурим і ніби закликав до безрадісного життя
також нас. Навпаки, тільки він показує нам життя, найприємніше із усіх
можливих і по вінця наповнене істинним задоволенням...". Еразмові
"Colloquia fаmіlіаrіа", до складу яких уходить цитований діалог "Епікуреєць", були у бібліотеці Харківського колегіуму, і Сковорода мусив їх чи165

тати, зважаючи на те, що він вельми шанував Еразма як мислителя і
взірцевого латиномовного письменника, часто посилався на його авторитет, називаючи великого гуманіста не інакше як "наш Еразм""
[6, с. 75].
Проте, якщо говорити безпосередньо про те, що означала ця паралель для самого Г.С. Сковороди, то далі констатації наявності самого
цього факту й іноді ще (особливо у радянській історіографії) "замилування" фактом того, що Сковорода "любив філософа-матеріаліста Епікура" та ще й порівнював його з Ісусом Христом, а також того, що один з
найфундаментальніших Сковородинівських принципів – "Что нужность
не трудна, что трудность не нужна" [4, с. 82, 871, 872] – мав своїм джерелом цитату з Епікура – "Χάρις τῇ μακαρίᾳ Φύσει. ὅτι τα ἀναγκαῖα
ἐποίησεν εὐπόριστα. τὰ δε δυσπόριστα, οὐκ ἀναγκαῖα" "Благодареніе
Блаженной Натурѣ за то, что нужное здѣлала нетрудным, а трудное
ненужным" [4, с. 173, 731, 845] справа так і не просунулась.
Отже, це невелике дослідження має на меті прояснення смислу
концепту "солодкість" у творчості Г.С. Сковороди, а також встановлення
значення, яке має цей концепт у загальному контексті його філософських побудов українського мислителя.
На нашу думку, паралель "Епікур Христос" не є випадковою, а цілком навпаки – відкриває навіть не один, а кілька найфундаментальніших
принципів, котрі лежать в основі Сковородинівського філософування.
По-перше, це принцип вічності й спадкоємності Істини – древнім мислителям ані трохи не в меншому ступені була приступна вічна Істина,
ніж сучасникам Г.С. Сковороди. По-друге, принцип єдності істини –
філософія і теологія мають своїм предметом ту ж саму Істину, хоча,
можливо, й досліджують її у дещо відмінний (за самими своїми методами) спосіб. По-третє, так би мовити, принцип практичної цінності теоретичних знань – Сковорода стверджує, що будь-яке умозріння, зрештою, має вихід на практику, а отже, і язичницькі філософи, і християнські
теологи прагнуть скерувати людину до добра (блага) й щастя. На практиці ж кожна людина передусім прагне до задоволення, вищим проявом
якої і є солодкість – ніхто не прагне до стурбованості й гіркоти, а тому
саме "солодкість" є практичною цінністю й метою до котрої прагне людина.
Щоправда, тут виникає питання про те, чи не є щось таким, що тільки здається солодким, а насправді сповнене гіркоти? Вже перше дослідження вжитку даного концепту відкриває, що Сковорода (цілком у християнському дусі) протиставляє, з одного боку, "плотські солодощі", тоді
як з іншого – "солодощі" або "солодкість", котрі мають зовсім інший, духовний (а не плотський) характер. Подальше дослідження дозволяє
виявити, так би мовити, цілу "феноменологію солодкості", котру
Г.С. Сковорода розгортає на всьому просторі своїх творів, причому, як
здається, цілком свідомо.
Зрештою, навіть побіжний огляд вжитку Г.С. Сковородою цього концепту відкриває, що ця "феноменологія солодкості" має кілька вимірів,
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котрі, при всій їхній взаємопов’язаності, виступають як доволі самостійні
– прояснюють різні аспекти розуміння Сковородою цього концепту, а
саме: 1) філософський; 2) раціонально-теологічний; 3) містичний. Наявність у Сковородинівськиій "феноменології солодкості" цих трьох аспектів повністю укладається у синтетичну парадигму його філософії, котра
має філософсько-теологічний характер. Зрештою, на нашу думку, можна говорити про "філософію солодкості", "теологію солодкості" та "містику солодкості" у Г. Сковороди. Це невеличке дослідження зосереджується тільки на першому з цих аспектів, лишаючи два інших для висвітлення у подальших публікаціях.
Вихідним пунктом філософії солодкості Г.С. Сковороди, як здається
(і як це не дивно!), був цілком особистий й природний страх смерті. У
цьому не важко пересвідчитися, проглянувши вже ранні твори українського філософа, та й тридцята пісня "Сада Божественных Пѣсней", у котрій зринає гомологічне поєднання "Епікур Христос", говорить про скороминущість і нетривалість людського життя, та потребу людини у насолоді, на заваді котрій стоять афекти та страх смерті, котрі необхідно
подолати: "Хочеш ли жить в сласти? Не завидь нигдѣ. / Будь сыт з
малой части, не убоися вездѣ. / Плюнь на гробныя прахи и на дѣтскія
страхи: / Покой смерть, не вред. / Так живал аѳинейскій, так живал и
еврейскій / Епикур Христос" [4, с. 85]. Доречи, сам концепт "саду" у цьому контексті, як здається, теж недвозначно є алюзією на "Сад Епікура",
щоправда, для Сковороди його й Божим "садом" є передусім його власна душа [див., напр.: 4, с.86].
Отже, здається, що філософський вимір концепту "солодкість" у
Г.С. Сковороди постає з екзистенціальної потреби подолати страх смерті, причому, українській філософ цілком свідомо визнає своїми головними історичними ідейними попередниками у цьому питанні з одного
боку саме Епікура, тоді як з іншого – Христа. Можна зробити, як здається, цілком слушне припущення, що ця межа між "аѳинейскім Епикуром"
та "еврейскім Епикуром Христом" є межею, по-перше, між світом язичників – де панує природний розум (центром котрого є Афіни), та світом
юдеїв – де панує Божественне Об’явлення й релігійний досвід (центром
котрого є Єрусалим); по-друге, між світом Старого та Нового завітів –
світом Закону і світом Благодаті та Істини, явлених у Ісусі Христі.
Тобто, у філософському плані (до певної міри й звичайно з певною
обережністю) можна навіть говорити про специфічне "християнське епікурейство" Сковороди. Важко сказати, чи був Сковорода обізнаний зі
значним відкриттям його сучасності – знахідкою епікурейських текстів на
відомій "Віллі папірусів" (ми схиляємося до думки, що радше за все ні),
але не можна не відзначити певну паралельність у фундаментальних
філософських побудовах античних епікурейців із філософськими побудовами Г.С. Сковороди. Так, наприклад, у знайденому у середині
ХVIII ст. "Papyrus Herculaneum" – писемній пам’ятці епікурейської думки
І ст. до н.е., приписуваній відомому епікурейцю Філодему з Гадари
(бл. 110-40 р. до н.е.), міститься так званий епікурейський
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"τετραφάρμακος" ("четверні ліки" – грець., тобто "бальзам для зцілення
душевних ран" – метафора за аналогією з бальзамом для загоєння ран
тілесних, що складався з чотирьох компонентів, а саме воску, сала або
жиру, дьогтю та смоли) – специфічне Credo або практичні настанови
епікурейців: "ἄφοβον ὁ θεός, / ανύποπτον ὁ θάνατος, / καὶ τἀγαθὸν μὲν
εὔκτητον, / τὸ δὲ δεινὸν εὐκαρτέρητον" (PHerc 1005, IV, 10-14) [9, c. 87] –
"не боятися (жодного) бога, / не страшитися смерті, / благо легко здобути, / труднощі легко знести".
У цьому епікурейському τετραφάρμακος-і не важко побачити прямі
паралелі з наукою Г.С. Сковороди.
По-перше, Сковорода (як доречи і Епікур) наполягає на тому, що Бог
є вищою добротою – Він є Бог милосердний, а отже, його радше потрібно любити, ніж боятися: "Жив Бог миросердый, – говорить Сковорода, –
я его люблю. / Он мнѣ камень твердый, сладко грусть терплю. / Он жив
не умирая, живет же с ним живая / Моя и душа" [4, с. 85].
По-друге, подолання страху смерті є необхідною запорукою щастя,
як за вченням епікурейців, так і Сковороди. Тут можна пригадати спогади М. Ковалинського, як Г.С. Сковорода намагався допомогти йому –
його улюбленому учневі – подолати цей, один з найсильніших екзистенціальних страхів людини: "Не довольствуясь бесѣдою о сем, приглашал
он друга своего в лѣтнее время прогуливаться поздо вечером за город
и нечувствительно доводил его до кладбища городскаго. Тут, ходя в
полночь между могил и видимых на песчаном мѣстѣ от вѣтра разрытых
гробов, разговаривал о безразсудной страшливости людской, возбуждаемой в воображеніи их от усобших тѣл. Иногда пѣл там что-либо
приличное благодушеству; иногда же, удалясь в близь лежащую рощу,
играл на флейтраверѣ, оставя друга молодаго между гробов одного,
яко бы длятого, чтоб издали ему приятнѣе было слушать музыку. Сей,
непримѣтно освобождаясь от пустых впечатлѣній, мечтательных страхов" [4, с. 1358].
По-третє, епікурейська теза про те, що "благо здобути легко" має
пряму паралель і кілька різноманітних відповідників у Сковороди, й
обіймає важливе місце у творах українського філософа, особливо на
пізньому етапі його творчості (наприклад, у творах "Брань Архистратига
Михаила со Сатаною о сем: Легко быть Благим", "Пря Бѣсу со Варсавою", тощо).
По-четверте, мабуть остання частина епікурейського τετραφάρμακοςу представлена у Сковороди щонайменше – український філософ майже не говорить про трудності та їх подолання, ніби ігноруючи їх, вважаючи навіть не гідними уваги, хоча, все ж таки, іноді, і ця теза знаходить у
нього доволі красномовне вираження, як, наприклад, у випадку з "солодким терпінням", з вже цитованого вище фрагменту: "Жив Бог миросердый, я его люблю. / Он мнѣ камень твердый, сладко грусть терплю…" [4, с. 85].
Отже, для Сковороди, як філософа, "солодкість" – це насолода життям, позбавленим турбот та страждань. Синонімом цієї "солодкості" у
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лексиконі українського філософа є "кураж" [див.: 4, с. 171-173, 178, 221,
650, 653, 654, 662, 664, 667, 729, 835, 1291], що народжується у живому
захопленні спорідненою (сродною) працею. Ці солодкість та кураж стають причиною "радості серця", котра, за Сковородою, є кінцевою метою
будь-яких людських зусиль та діянь: "Люди в жизни своей трудятся, мятутся, сокровиществуют, а для чего, то многіе и самы не знают. Естли
разсудить, то всѣм человѣческим затѣям, сколько их тем тысяч разных
ни бывает, выйдет один конец: Радость сердца…" [4, с. 502], – говорить
один з персонажів Сковородинівського діалогу "Разговор пяти путников
о истинном щастіи в жизни" Атанасій.
Не можна також не відзначити таких, так би мовити, загальних речей, що поєднують Г.С. Сковороду та давніх епікурейців як то: 1) аполітичність – відсутність цікавості до безпосередньої участі у політичному
житті та 2) надзвичайна любов до життя на лоні природи (lat. –
rusticatio), намагання уникнути міських метушні та галасу.
Та й сама філософія розуміється Г. Сковородою цілком у епікурейському дусі – як поєднання дружби та мудрості, що дарує мир серцю: "Философія, или Любомудріе, устремляет весь круг дѣл своих на тот конец,
чтоб дать жизнь духу нашему, благородство сердцу, свѣтлость мыслям,
яко главѣ всего. Когда дух в человѣкѣ весел, мысли спокойны, сердце
мирно, то все свѣтло, щасливо, блаженно. Сіе есть Философія"
[4, с. 1366]. Можливо тому, центром й гаванню його філософської активності було лише невелике коло друзів, що зрештою були чимось на
кшталт своєрідного закритого філософського гуртка, що також дуже нагадує епікурейські зібрання – саме філософського, а не політичного характеру, – як то могло бути у піфагорійців, елеатів, ба, навіть, платоніків. Можливо саме тому, Сковорода щиро міг би підписатися під відомими словами іншого прихильника епікурейської доктрини – Публія Овідія
Назона, – котрі, хоча й у дещо зміненому вигляді, за Нових часів наводив Р. Декарт, говорячи, що вони є його життєвим Credo: "crede mihi,
bene qui latuit bene vixit…" [8, с. 116] – "Повір мені, хто добре сховався,
той й прожив добре…".
Доречи, на окрему згадку заслуговує любов Г.С. Сковороди до творчості іншого представника епікурейської традиції, одного з найулюбленіших поетів українського мислителя – Квінта Горація Флакка. На початку твору, завершеного у березні 1776 року й присвяченого
С.І. Тевяшову – "КНИЖЕЧКА, называемая SILENUS ALCIBIADIS.
Сирѣчь ИКОНА АЛКЇВЇАДСКАЯ", Сковорода сам робить цілий "історикофілософський екскурс" у своє філософське вчення про "солодкість",
починаючи від Сократа, й поступово переходячи до Епікура, Горація,
Сенеки та, зрештою, Платона, Аристотеля (не називаючи при цьому
його імені), Піфагора й Солона, пояснюючи при цьому своє розуміння
цього концепту: "Извѣстное впрямь есть Слово Сократово: "Иной живет
на то, чтоб ѣсть, А я, де, ѣм на то, чтоб жить". Жизнь не то значит, чтоб
только ѣсть и пить, но быть веселым и куражным, и сытость тѣлесная
не даст куража Сердцу, лишенному своея Пищи. В сем-то разумѣ учил
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своих Друзей Епикур, что жизнь зависит от сладости и что веселїе
Сердца есть то Живот Человѣку. Горатїус то же, что Епикур, мыслит:
Nec dulcia differ in annum… Сирѣчь: Сладости не отлагай на Год. А что
он чрез сладость разумѣет веселїе сердца, видно из послѣдующих: Ut
quocumque loco fueris; vixisse libenter Te dicas. Сирѣчь: Дабы ты мог сказать о себѣ, что для Тебе вездѣ жилось куражно. Утѣшенїе и Кураж,
Кураж и сладость, сладость и Жизнь есть то же, и что Горацїй сказал:
Сладости не отлагай, то Сенека протолковал: Жизни не отлагай. Sera
nimis est Vita crastina. Vive hodie. Живи днесь. Силу Слова сего Люди не
раскусив, во всѣх вѣках и Народах, обезславили Епикура за сладость и
почли самаго его Пастырем стада свиннаго, а каждаго из Друзей его
величали: Epicuri de grege porcus. Но когда жизнь от сердечнаго веселїя, а веселїе от сладости, тогда откуду зависит сладость, услаждающая сердце? Изъясняет Боговидец Платон а: "Нѣт сладчае Истины". А
нам можно сказать, что в одной Истинѣ живет истинная сладость и что
одна она Животворит владѣющее тѣлом Сердце наше. И не ошибся
нѣкїй Мудрец (мається на увазі Аристотель – В.Ч.), положившїй
предѣлом между Учоным и не-учоным предѣл мертваго и живаго.
Пиѳагор, раскусив Емблемат Треуголника и узрѣв в нем Истину, с веселїем вопїет: "ОБРѢТОХ! ОБРѢТОХ!" Видно, что жизнь живет тогда,
когда мысль наша, любля Истину, любит выслѣдыватъ Тропинки Ея и,
встрѣтив ОКО Ея, торжествует и веселится сим незаходимым Свѣтом.
Сей Свѣт услаждает и Старость Солонову, а он, и состарѣваясь, каждый день нѣчто вкушает от ядомых всѣми, но не истощаемых сладостей, согрѣвающих и питающих сердечныя мысли, как весенное Солнце
каждую Тварь" [4, с. 729-730].
Зрештою, цей фрагмент дає доволі деталізоване розуміння ходу думки Сковороди як філософа, і можна припустити, що таке розмаїття
представників різних філософських шкіл (ба, навіть передфілософської
традиції – згадка про Солона!), поруч зі згадкою про Епікура та епікурейців, за задумом українського філософа має не тільки ілюструвати
його власні погляди, вказуючи на певні ідейні зв’язки, а й надавати даним побудовам універсального характеру – авторитетно засвідчувати
їхню істинність.
На останок, підсумовуючи все вищесказане, можна зробити певні
висновки:
По-перше, в результаті проведеного дослідження доходимо думки
про
наріжний
характер
концепту
"солодкості"
у філософії
Г.С. Сковороди. Цей концепт представляє собою специфічну ідейну
основу подальших філософських побудов українського мислителя, що
ґрунтуються на естетико-волюнтаристських засадах. Таким чином, можна сказати, що він є певною естетико-волюнтаристською основою філософування, а отже й одним із суттєвих елементів архітектоніки Сковородинівської філософії.
По-друге, в результаті дослідження доходимо думки про наявність у
Г.С. Сковороди цілої "феноменології солодкості", символічним відобра170

женням котрої є гомологічне поєднання "Епікур Христос". Феноменологія солодкості Г.С. Сковороди органічно розпадається на філософію
солодкості, раціональну теологію солодкості та феноменологію містичного досвіду – кожен з цих елементів знайшов певний відбиток як у
житті Г.С. Сковороди, так і був відображений у текстах його творів. Відповідно це дослідження обмежується висвітленням тільки першого елементу, а саме філософії солодкості.
По-третє, дослідження філософії солодкості відкриває безпосередній зв'язок побудов Г.С. Сковороди як з його безпосереднім особистим
екзистенціальним досвідом (наприклад, подолання страху смерті), так і
з історико-філософською традицією. Історико-філософська перспектива
цього концепту у Сковороди генетично пов’язана з ученням античного
Епікурейства, й була засвоєна Сковородою щонайбільше через твори
римських поетів Квінта Горація Флакка та Публія Овідія Назона, а також твори Л.А. Сенеки (головним чином його "Моральні листи до Луцилія").
По-четверте, потрібно відзначити, що сама "солодкість" або "насолода" інтерпретуються Сковородою як мета будь-яких екзистенціальних
прагнень людини, проте, говорячи про "насолоду" український мислитель схильний радше говорити про інтелектуальну насолоду Істиною,
що зрештою сповнює сенсом людське існування – дарує справжнє життя, робить його істинним, – до чого, на думку Г.С. Сковороди, і покликана будь-яка людина. Зрештою, за Сковородою, пізнання Істини відбувається через пізнання себе, а практичним результатом цього пізнання є
відкриття таємниці спорідненості, котре у свою чергу є запорукою людського щастя.
На завершення, потрібно зазначити, що, звичайно, розгляд даного
питання потребує доповнення. У цій невеличкій праці ми зосередилися
на аналізі філософського аспекту концепту "солодкості", як він постає у
працях Г.С. Сковороди, а отже були "винесені за дужки" решта аспектів
– теологічного та містичного, котрі не меншою (а можливо й більшою)
мірою відкривають розуміння і використання цього концепту українським
мислителем. Ми довели наш дискурс до того пункту, коли у Сковороди
відбувається перехід від міркувань, заснованих на застосуванні сил
природного розуму (тобто, це, так би мовити, частина "Епікур" з того
гомологічного поєднання "Епікур Христос") до міркувань основу котрих
складають християнські переконання та безпосередній містичний досвід
українського старчика (друга частина поєднання – "Христос"), котрі,
сподіваємось, знайдуть своє відображення у наших подальших публікаціях..
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В. В. Чернышов
КОНЦЕПТ "СЛАДОСТЬ" У ГРИГОРИЯ СКОВОРОДЫ:
ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ
Статья посвящена анализу философского аспекта концепта "сладость" в
творчестве Г.С. Сковороды. В результате исследования, автор приходит к заключению о наличии у Г.С. Сковороды целой феноменологии сладости, которая
находит своё символическое отображение в гомологическом соединении "Эпикур
Христос" и органично распадается на философию сладости, теологию сладости и
феноменологию мистического опыта сладости. Концентрируя своё внимание на
исследовании философии сладости, автор приходит к заключению, что основанием для включения и использования Г.С. Сковородой данного контекста стали, с
одной стороны, личный экзистенциальный опыт, а с другого – знакомство мыслителя с учениями древних эпикурейцев, главным источником которого было
творчество римских поэтов – Квинта Горация Флакка и Публия Овидия Назона, а
также сочинения стоика Л.А. Сенеки. Автор утверждает, что "сладость" или "наслаждение" интерпретируются Сковородой как цель всех экзистенциальных устремлений человека, хотя, само наслаждение он понимает, прежде всего, как наслаждение Истинной, практическим результатом чего является открытие тайны
сродности, которая и есть залогом человеческого счастья.
Ключевые слова: античная традиция, богословие, Г.С. Сковорода, эпикуреизм,
эпикурейство, наслаждение, сладость, христианский реализм, украинская философия, христианская философия, эстетизм.
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V. V. Chernyshov
THE CONCEPT OF "SWEETNESS" IN GREGORY SKOVORODA’S WORK:
THE PHILOSOPHIC ASPECT
The paper deals with concept of ‘sweetness’ as it appears in Gregory Skovoroda’s works.
The study results conclusion that there is a whole phenomenology of sweetness, which finds
its symbolic representation in the homological junction ‘Epicurus Christ’, and can organically
be divided into philosophy of sweetness, theology of sweetness, and phenomenology of the
mystical experience of sweetness. Focusing on the study of the philosophy of sweetness, the
author comes to conclusion that the foundation for Skovoroda’s use of this concept is, on the
one hand, his personal existential experience, as on the other there are teachings of ancient
Epicureans, the main source of which for Skovoroda were works of the Roman poets –
Quintus Horatius Flaccus and Publius Ovidius Naso, as well as the works of Seneca. The
author states that G.S. Skovoroda interprets ‘sweetness’ (or ‘delight’) as the ultimate end of
every existential pursuit of every human being. However, the sweetness itself Skovoroda
understands as the sweetness of Truth, practical outcome of which he sees in knowledge of
the self, revealing the mystery of vocation (srodnost), as the latest, in its own turn, is the
foundation of human happiness.
Keywords: aestheticism, ancient tradition, delight, Epicureanism, Gregory Skovoroda,
mystics, Christian philosophy, Christian realism, pleasure, sweetness, theology, Ukrainian
philosophy.
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