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Передслово
Когнітивні та освітні виміри навчання науковому дискурсу
Дискурс, будь-який, починається з невисловленого (вголос чи
письмово) чи висловленого (усно або на письмі) запитування, тобто з деякої
(якщо пригадати М.Фуко і
дещо уточнити У.Еко) відсутньої, але
припустимо гаданої нерефлектованої структури, В цьому сенсі, якщо ми
ставимо запитання як можливе навчання науковому дискурсу, то відповідь на
нього затребує не лише з’ясування (і пояснення) начебто зрозумілих і
певним чином проінтерпретованих у науковому і освітньому середовищі
понять (тут таких як «навчання», «дискурс», «науковий дискурс», звичайно,
«можливість»), але й потлумачення відношення - як чинників дискурсу мови і мовлення до дійсності. Адже мислення, наразі й наукове, як до цього
підходить сучасна когітологія, не можливе поза мовою і мовленням, які є
актами (інтенціями) свідомості в комунікації людей, згуртованих спільною
дослідницькою діяльністю. В останній, окрім реалізації певної наукової
мети, відбувається передача дисциплінарних і міждисциплінарних
професійних кодів, відтак певних фахових навичок і вмінь ними
користуватись. Посутньо практикується передання акумульованого досвіду, а
значить й включення суб’єктів наукової діяльності у своєрідний процес
навчання.
У власне освітньому контексті передовсім
відбувається
програмне включення науковця в дисциплінарний ланцюжок «знаннярозуміння-вміння», де кожна компонента структурована відповідно до певної
парадигматики дослідження та його норм і цінностей Формуємий тут
дискурс у такий спосіб виявляє в когнітивному плані зв’язок мислення з
мовою і мовленням, актуалізуючи питання про спосіб свого існування, а в
культурно-освітньому як соціально-інституційну єдність освіти і виховання,
так і - в оперті на мовлення - когнітивну єдність мислення і навчання.
Щодо власне когнітивного аспекту, то нині дискурс багатьма
дослідниками розглядається як реальність, яка розвивається у відповідності з
символічними законами, зміст і структура яких визначається уявленнями
людей про світ в цій символічній реальності (що, зрештою, дає підстави для
тлумачення дискурсу
й як віртуальної реальності). Втім, остання
підпорядковується «соціальним законам і правилам поведінки», звідки,
власне, й виростає потреба в необхідності керувати ними в дійсності , відтак
й «прогнозувати розвиток дискурсу і створення в ньому поля значень»1 Ця
обставина
свідчить про
існування в дискурсі як послідовному,
обґрунтованому, несуперечливому прямому і дотичному мовленні як певної
надфразової єдності деяких «розривів» (О.П.Огурцов) в онтологічній єдності
мовлення і буття. І ці «розриви»
створюються саме практичними
невербальними установками, а також жестами, паузами тощо, які
Див.: Филлипс Л.Дж., Йоргенсен М.В. Дискурс-анализ. Теория и метод. Харьков,
2008. С. 9 .
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супроводжують їх і, зрештою, задають вихідну багатомовність та поліфонію
«мовних ігор». Сучасні дослідники в цьому плані розуміють дискурс як
текст в сукупності з екстралінгвістичними
- прагматичними,
соціокультурними, психологічними та ін. факторами, - взятий в контексті
подій. Це, власне, мово-мовлення-мислення, що розгортається як
цілеспрямована соціальна дія та чинник взаємодії людей і структур їхньої
свідомості. Іншими словами, і коротко, дискурс - це мовлення, «занурене в
життя» (Н. Арутюнова), і водночас дискурсивнсть мислення, що
послуговується мовою і розгортається в культурі як певний семіотичний
процес.
А.Ж. Греймас і Ж.Курте відзначали, щоб увійти в складову частину
теорії мови, концепція дискурсу має, з одного боку, мати компоненти, які
порівняні
з фундаментальними опозиціями
- мова/мовлення,
система/процес, компетенція/перформація та ін., а з іншого - знаходитися в
чіткому відношенні до поняття акту висловлювання. При цьому термін
«компетенція», позначаючи сукупність умов, необхідних для продукування
висловлюванн, має дві автономні конфігурації: семіотико-нарративну і
дискурсивную. Семіотико-нарративну компетенцію можна розглядати як
форми – класифікаційні і протограматичні – людської свідомості, і в такий
спосіб вона розташована «уверх течиї» дискурсу-висловлювання і може
бути описана як його базова граматика, що дана до акту висловлювання і
передбачаєма ним. Дискурсна ж компетенція розташовується «униз за
течиєю» і діє починаючи з моменту висловлювання, регулює і моделює
дискурсно-дискурсивні форми висловлювань-результатів. Як показує історія
науки навчання цим компетенціям2 (їх засвоєння і передача) виступає
однією з головних передумов конституювання наукового дискурсу і його
становлення в свідомості учнів.
Ця обставина була помічена ще а античній культурі в епоху розквіту
давньогрецького просвітництва.
Щоби стати освіченою людиною в
античному світі потрібно було оволодіти навичками читання, письма,
рахування, риторики. Все це вело до розвитку раціонального мислення і,
відповідно, певного типу раціонального дискурсу як умови «научення», до
появи власне наукового дискурсу. В цей період почали складатися як перші
дисциплінарні матриці наукового дискурсу, що відгілковувся в ґенезі
філософії, так і перші освітні структури та вчителі. Піфагор до астрономії і
геометрії додав арифметику і гармоніку, і ця «програма» навчання отримала
назву matemā. (в перекладі «те, що вивчено», від дієслова mantano, пор.:
matematikos «старанний
до навчання»). Потім цей термін було
переосмислено у відповідності з тенденцією акцентування
в освіті
математичних вмінь (чому сприяв розвиток землеробства та архітектури),
але до кінця ІУ ст. до н.е. в matemā включали граматику й риторику.

2

Греймас А.Ж., Курте Ж. Семиотика.Объяснительный словарь. //Семиотак. – М.Радкга, 1983. –
636. С. 490.
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Фазами становлення наукового дискурсу, в якому особливої ваги
набуває логічна послідовність або ж «дискурсивність» стали своєрідні
когнітивні формації empeiria - technē - epistēmе, що послідовно змінювали
одна одну. У другій половині У ст. до н.е. technē виділяється в особливу
групу знань. А перше визначення когнітивного статусу наукового дискурсу
як epistēmе здійснює Платон. В якості зразка epistēmе він висуває математику
(геометрію), а діалектику, яка перевершує математику, позаяк найбільш
віддалена від тілесного світу, розглядає як шлях, що веде ло осягнення ідей3.
Падіння грамотності як чинника культури веде до деградації раціональних
навичок, що відбувалось на зламі античної епохи. Можна з певністю казати,
що елімінація навчання як раціональної складової формування масової
свідомості веде до соціального занепаду.
В аспекті розкриття єдності навчання і наукового мислення як
дискурсної практики, то тут, як приклад, можна навести міркування
Августина. В діалозі «Про вчителя» він розвиває думку, що істинне
розуміння відбувається взагалі поза знаком, за його словами, «всередині
людини». Відтак Августин порушує проблему співвідношення Речі і Слова.
Це питання він вважав головним для «граматики», яка, однак, спирається на
умоосяжні («богодані») істини, які відкриваються вірою (звідси, «вірую, щоб
знати»). Намагаючись виявити основи граматики, Августин формулює,
кажучи сучасною мовою, «пропозиції», які змінюють свій смисл в
залежності від мети промовляння. Так в словах молитви, яка звернена до
Бога, зовнішньо може здатися, що людина
немов навчає Бога,
примушуючи в проханні спрямовувати Його благу волю на захист, допомогу,
порятунок.
Втім, бажаючи від Бога чогось добитися («дай мені»),
уявнюване бажання «на-учати» робити (виробляти в проявленні Його волі
навичку, вміння чинити у певний спосіб), перетворюється на власну
протилежність. Адже бажання чогось, виражене в формі веління (свого
«воління»), миттєво перетворюється в зовнішнє вираження
власного
бажання не стільки в
дійсний, скільки в умовний спосіб, де воно
перетворюється на сподівання (надію). Така пропозиційна метаморфоза,
виявила в інтенціях волі (свідомості) неможливість імперативно-наказового
способу долучення до абсолютних цінностей (власне, цінностей, сакрального
- тут Бога): научення ним виявляє його зв’язок робом волі (сили бажання) з
мислимим бажаним і очікуваним, а в дискурсному плані пропозиційного
вираження в тексті єдності навчання і мислення4.
3

Режабек Е.Обучаемость научному дискурcу как действительная предпосылка его
становления (к истории вопроса) // Логос, 2005, № 6, С.173-181.
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«Попытка обратиться к Богу в повелительной форме, оборачивающаяся
выражением своего желания, показывает полную невозможность рассмотреть Бога
категориально. Соответственно Бог-Слово – это Слово как таковое, именно потому –
неопределенное, скрывающее свои смыслы за выражающими их знаками. Артикуляция
7

Сучасне розуміння структури наукового дискурсу та його складових
елементів, які визначають і способи навчання йому, можна узагальнено і
коротко подати у такий спосіб. Науковий дискурс є єдністю таких
складників: системи онтологізованого знання (наукова картина світу),
наукової комунікації (способи наукової взаємодії) і системи наукових текстів
(способи вербалізації наукового знання відповідно до правил наукової
комунікації). Систему формул у рамках наукового дискурсу репрезентує
науковий стиль як специфічна підсистема засобів. Основні риси наукового
стилю – це поняттєвість, логічність, однозначність, нейтральність. Науковий
дискурс припускає апелювання до системи знання, сформованої в рамках тієї
чи іншої науки, а тому одним із його базових параметрів є
інтертекстуальність. Остання є суттєвим текстотвірним чинником, оскільки
реалізує динаміку і наступність наукового знання в теоріях, концепціях,
персоналіях.
Навчальний процес на всіх рівнях постає як реалізація певної
соціально-гуманітарної технології, основою якої є дискурсно-комунікативні
практики, що спираються на певні комплекси знань та наукові дисципліни. У
навчанні розкриття даних комплексів знань передбачає практичну
комунікацію, важливу роль в якій відіграє актуально-діючий інформаційний
посередник трансляції і тлумачення знань – викладач або ж вчитель.
Відтак в якості моделі, покладеної в основу безпосередньої дикурснокомунікативної діяльності вчителів, викладачів, освітян в цілому, як
реалізації певних технологій, має бути задіяна діалогова форма навчання
зі структурою «запитання-відповідь».
Навчання – це творення багатства (капіталу) в його символічній
формі, яке націлене на відповідну матеріалізацію в культурі. Це означає, що
навчання не лише отримання відповідних знань, але й формування навичок і
вмінь як способу набуття певного фаху (професіоналізму), відповідно через
них й засобу реалізації наукових знань в соціумі. Формування фахового
висококваліфікованого науковця передбачає,
серед інших складових,
навчання науковому дискурсу, яке відіграє ключову роль в становленні
науковця-інтелектуала як особистості, що несе відповідальність перед
суспільством за свій інтелектуальний досвід.

такого Слова в Библии оказалась презентацией неясного целого, которое было основанием
фонетической речи, феноменом, что осталось за пределами высказывания, а не наоборот.
Этот фон выражается писанием. В «Исповеди» глагол “scribere” употребляется в
значении, гораздо более важном, чем “dicere”, слово «книга» означает здесь самого Бога,
обладающего полнотой знания, а слова «приказать», «писать» или «стать» употреблялись
как синонимы. Писание происходило из немоты, из желания Бога нечто сделав сделать, из
скрежета делания, ибо вещь – это и речь, и дело, res, вместе» (див.: Огурцов А.П. От
апоретики до паранепротиворечивой логики: к истории дискурсивных методов //Апории
дискурса / Рос. акад. наук, Ин-т философии ; С.С. Неретина, А.П. Огурцов, Н.Н. Мурзин,
К.А. Павлов-Пинус. – М. : ИФ РАН, 2017. – 119 с. С.11.
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Виходячи з положення про системність дискурсу в цілому, в навчанні
науковому дискурсу потрібно враховувати, що науковий тип дискурсу є
складовим елементом загальної системи знань та має свої конститутивні
ознаки, до яких належить мета, засоби, форма реалізації, статусна рівність
учасників. Відтак щоб описати конкретний тип дискурсу, треба розглянути
такі його компоненти, як учасники, хронотоп, цінності, стратегії, матеріал,
різновиди і жанри, прецеденті тексти і дискурсивні формули. Звідси, в
підготовці молодих наукових кадрів та підвищення філософськометодологічної культури науковців, в цілому, окрім цих необхідно
враховувати й такі пов’язані з ними чинники наукового дискурсу як
авторство, адресованість, інформативність та інтертекстуальність.
Наукова комунікація, що здійснюється через науковий текст, в
залежності від предмету співвідноситься з науковою діяльністю її учасників,
їх науковими знаннями, науковими пресупозиціями. Передумовою наукової
комунікації виступає інтенційність, характер впливу на адресата, а
можливість освоєння ним (адресатом) смислового континууму наукового
тексту залежить від здатності автора передбачити обсяг концептосфери
адресата. Звідси, висунення на передній план навчання концептології концептуального навчання як критичного осмислення наукових концепцій,
що не просто інформативно забезпечує, а дискурсно
проблематизує
науковий пошук. З іншого боку, реальна потреба вчених-дослідників в
оволодінні цінностями та нормами спілкування (ведення полеміки, дискусій),
прийнятими в міжнародному і вітчизняному науковому співтоваристві, є
ключем до визнання та успішного співробітництва, що неможливо без
навчання наукового дискурсу.
Сфера наукової діяльності людини у суспільстві завжди
усвідомлювалась як особлива сфера, від якої безпосередньо залежить успіх у
розвитку людського соціуму. З огляду на вищесказане науковий дискурс, в
цілому, та науковий текст, зокрема, як повноцінний елемент цього дискурсу
постають як необхідні чинники формування світоглядно-методологічної
культури дослідників. Формування
культури наукового мислення
дослідників у спосіб розкриття єдності знання, вміння і розуміння, вимагає
прищеплення та розвиток навичок критичного мислення зі зверненням до
історії філософії та історії і філософії науки, логіки і методології наукового
пізнання. Поступ в науці неможливий без освоєння наукового і, в цілому,
культурного
спадку,
без узусного (віл лат. usus користування,
застосування) навчання, без своєрідного навчання науково-дослідній
грамоті.
Треба зважати й на ту обставину, що ефективність навчання
науковому дискурсу великою мірою залежить від загального стану освіти в
соціумі, розвинутості її структур, наявності висококваліфікованих кадрів
освітян. Але не меншою мірою, а може й більшою, це залежить від стану
науки і характеру наукової діяльності в тому чи тому суспільстві, цінностей
та ідеалів, яке воно сповідує. Відтак необхідно чітко усвідомлювати, що як
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соціальний інститут науки, так і науковий дискурс просто не сформуються
в такому суспільстві, базові цінності якого несумісні зі специфічними
цінностями науки5. Освіта і наука разом утворюють своєрідне освітянське
середовище, яке має не відходити від ідеалів універсального знання, а
кладучи його в фундамент, сприяти персоналізації навчання, зокрема, робом
навчання дискурсам і дискурсному навчанню в оперті на концепти і
концепції. І тут перед педагогічною наукою, психологією, сучасною
когітологією і дидактикою, філософією освіти в цілому постають складні
проблеми
когнітивного, ціннісно-нормативного і комунікативного
характеру. На жаль, в умовах сучасної України освітянське середовище
становить достатньо аморфну структуру з невизначеністю пріоритетів,
відсутності науково обґрунтованої стратегії розвитку освіти націленої на
виховання особистості, в тому колі, особистості науковця, що спирається
на високу філософську-методологічну культуру досліджень, а в плані етосу
й етики науки - на розуміння особистої відповідальності й необхідності
толерантного дискурсу в комунікації вчених.
***
Монографія «Філософська освіта: навчання науковому дискурсу» є підсумком
виконання науково-дослідної теми «Науковий дискурс: когнітивний і культурно-освітній
контексти» (2019-2021рр.), яка досліджувалася в Центрі гуманітарної освіти НАН
України. В ній взяли участь окрім безпосередніх виконавців також науковці інших
академічних та освітніх установ.
Розділи та окремі параграфи написані: Розд.І. 1.1 Ю.А Іщенко; 1.2 В.П.
Драпогуз; 1.3 С.В.Таранов; 1.4 Д.В.Вергун. Розд. ІІ 2.1 О.С.Кирилюк; 2.2 Ю.А.Іщенко,
В.В.Овчаренко; 2.3 Н. Г Середюк; 2.4 Г.І.Шалашенко. Розд ІІІ. 3.1 Н.В.Хамітов;
3.2 М.М.Кисельов; 3.3 Є.В.Кривець . Додаток - В.П.Драпогуз.
Керівник проекту доктор філософських наук, завідувач відділу Досліджень наукових і
освітянських методологій та практик ЦГО НАН України Ю.А.Іщенко висловлює щиру
подяку всім тим, хто згодився взяти участь в цій науковій розвідці.

Т.Парсонс визначав інституційний аспект соціальної дії як таку сферу, в якій
виявляються нормативні експектації, закорінені в культурі. Вони визначають що саме
належить робити / не робити за тих чи інших обставин індивідам в різних статусах і
ролях, відтак інтегруються з мотивами діячів в ролях і відповідних дискурсах.
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Розділ І

Когнітивний та епістемний контексти
наукового дискурсу

Ю.А. Іщенко
Поняття «науковий дискурс»
Дискурс і дискурсивність

Вивчення
дискурсу
є актуальним не лише
для сучасного
соціального і гуманітарного знання, але й природознавства. Полеміка щодо
концепту «науковий дискурс» та його методологічна корекція під термін
«дискурс науковості» лише оголює епістемологічний корінь проблеми.
Нині, вочевидь, не існує наукової дисципліни, де дослідники не займалися
б питаннями генези, функціонування та культурно-історичної детермінації
дискурсу, в тому колі й в природничих дисциплінах, передовсім в
біологічному знанні,
яке далі більше набуває вигляду
своєрідного
гносеологічного містка,
перекинутого між епістемними берегами
природознавства і гуманітарії. У сфері соціально-гуманітарного знання
дискурс
більшістю дослідників
розглядається як «реальність, що
розвивається відповідно до символічних законів», зміст і структура яких
«відображає уявлення людей про світ в цій символічний реальності, яка
спирається своєю чергою на соціальні закони і правила поведінки». Звідси
випливає необхідність керувати ними, а відтак прогнозувати розвиток
дискурсу і створеного в ньому поля значень (див.:42,с.9). Однак ми,
поділяючи позицію тих авторів, які стверджують, що не існує і не може
існувати єдино правильного визначення дискурсу (див.: наприклад, роботи
Г.Гутнера, О.Гурко та ін.), будемо виходити з того, що концепт дискурсу
являє собою сімейство понять, множина якого не може бути редукована до
термінологічної єдності .
Приєднаємося, втім, спочатку до таких питань: чи є науковим
дискурсом, дискурс означений як «науковий дискурс»? Отже, чи має
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«науковий дискурс» статус науковості? Або ж це, можливо, нова наукова
дисципліна чи просто багатоманітність існуючих наукових дисциплін,
поєднаних в даному словосполученні? Що саме може позначати концепт
«науковий дискурс», в тому випадку, якщо він нічого не додає до поняття
«науковості» як такої? Маючи це на увазі, скажімо, К.А.Павлов-Пінус
підкреслює, що дискурсивні особливості» наукових дисциплін самі по собі
не є теоретичним компонентом, а виконують іншу поза-теоретичну роботу.
Виявлення «дискурсивних особливостей» «наукового дискурсу» при цьому
вибудовуються за допомоги низки опозицій: «риторичний» і «теоретичний»
дискурс, «серйозний» і «ігровий», «предметна»
і «комунікативна»
інтенціональність дискурсу. Але якою саме мірою «дискурсивні особливості
наукової комунікації значимі для науки і її теоретичних результатів» - це
питання необхідно коректно поставити і осмислити (див.: 27).
Відразу зазначимо, що в дискурсі цитованого автора, як і в більшості
сучасних досліджень дискурсу (беремо переважно дискурсну практику
вживання цього терміну на пострадянському філософському і лінгвістичному
терені) не проводиться розрізнення між дискурсом і дискурсивністю, так,
зрештою, узвичаїлося, бо ж мовчки було прийнято науковою громадою
переклад слова «discursus» (лат.) як дискурсивність, дискурсивне. Втім,
«discursus» - це й «міркування», «розмисел». Як наслідок цього, по-перше, з
рефлексії щезає зв’язок дискурсу з мисленням, який фіксує вже одне з
вказаних вище значень слова «discursus» (лат.) - «міркування», «розмисел», а
по-друге - втрачається зв’язок дискурсу із суб’єктом власне мислення, тобто
значно звужується його когнітивний вимір. Відтак, вважаємо, нині конче
виникла потреба в розрізнення даних термінів. Адже когнітивний вимір
дискурсу, й особливо наукового дискурсу, далі більше набуває значення
вирішального, в розв’язанні проблем гуманітарії і природознавства, а
найбільшою мірою в сучасній техносфері, що стрімко роботизується, а відтак
потребує далі продуктивніших методів виявлення нових евристичних
підходів у вирішенні проблем створення штучного інтелекту.
Звісно, можна науково вивчати ці питання перетворюючи їх на
предмет дослідження, а можна й філософські їх осмислювати. І те й інше
важливе, і в дійсно реальному науковому дискурсі виступають
взаємодоповнюючими одне одне. Втім, о - с - мисл-юючи комплекс цих
питань слід критично поставитись до такого висловлювання М.Гайдеггера,
яке, на мій погляд має принципове значення для прояснення філософських
передумов раціонального наукового мислення, яке складалося у процесі
генези і розвитку філософії як сфера всезагального і необхідного мислення формуючих компонентів когнітивності наукового дискурсу. Ось воно:
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«Осмислення має на увазі більше, ніж просто усвідомлення будь-чого. Ми ще
далекі від осмислення допоки просто дещо усвідомлюємо. Осмислення
потребує більшого. Воно – відданість гідному запитуванню. Завдяки у такий
спосіб зрозумілому осмисленню ми проникаємо власне туди, ле, не
обов’язково розуміючи і помічаючи це, вже давно знаходимося. Шляхом
осмислення ми досягаємо місця, звідки вперше відкривається простір, який
вимірюється будь-якою нашою дією і недією… В осмислення інша сутність,
ніж в усвідомлення і наукового пізнання, і навіть інша сутність, ніж у
культури та освіти» (40, с. 251-252).
М.Гайдеггер виявляє грунт такого запитування про сенс науки, тобто
грунт, що штовхає до осмислення науковості наукового дискурсу. Він пише:
«Не-обхідне передбачається сутністю науки. Відповідно, слід було б
очікувати, що наука сама таож вміє виявляти всередині самої себе це необхідне і визначати його як таке. Але якраз цього не відбувається, причому
тому, що подібне посутньо неможливе. Звідки ми це знаємо? Якщо б науки
могли самі в собі виявити своє не-обхідне, вони передовсім мали б вміти
представляти власну сутність. Але на таке вони кожного разу виявляються
нездатними… науки ніколи не здатні засобами своєї теорії і прийомами
теорії представити самих себе в якості наук. Якщо науці як такій відмовлено
в можливості науково проникнути у власну сутність, то тим більше наукам
цілком закрито доступ до правлячому в їхній сутності не-обхідному. Тут
виявляється дещо вражаюче. Не-обхідне в науках – природа, людина,
історичні події, мова - в якості цього необхідного для наук і за допомоги
їхніх прийомів недоступне. Тільки тоді, коли ми починаємо помічати ще і
цю недоступність необхідного, в поле нашого зору попадає стан речей, який
панує в істотності науки» (там само, с.250)
Цей контекст розмислу (дискурсу) М.Гайлеггера про сенс науковості
як такої, виявляє, зрештою, головну умову можливості науковості і разом з
тим появу можливості дискурсу (розмислу) самого Гайдеггера – а саме
«турботу про істину» (М.Фуко), отже й запитування про неї. Недаремно
М.Гайдеггер продовжує свій розмисел-міркування у такий спосіб:
«…Недоступне не-обхідне, що править в науках, відтісняючи їх єство в
область загадки, є дещо більш важливе і притому істотно інше, чим просто
невпевненість в застосуванні основних понять, в силу яких за кожною
наукою закріплюється відповідна галузь. Стурбованість в науках також
виходить далеко за рамки простої незабезпеченості їх основних понять. В
науках відчувається занепокоєність, але звідки вона і з приводу чого, ніхто
не в змозі сказати не дивлячись на всі багатоманітні розмисли про науки.
Сьогодні в науках філософствують з багатьох точок зору. Довіском до
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подібних зусиль з боку філософії виступають всілякі спроби наук описати
самих себе в формі узагальнених начерків і шляхом переказу історії науки»
(там само, с. 251).Звідси, він виснорвує, що становище, що ширяє в цій галузі
науки, тобто «теорія дійсного» є постійна обійденість недоступного
необхідного.Це непримітне становище чаїться в науках, однак воно не
покладене подібно яблуку в корзині, скорше приходиться мовить, що,
навпаки, науки знаходяться в цьому непримітному становищі речей як річка
в своєму джерелі. Для проясненя чому це так є, потрібні нові запитання,
посутньо - запитування як таке.
Критично ставлячись до насправді задіяної тут і розгорненої ще в
«Sein und Zeit» аналітики Dasein, згідно якої запитування йде з глибин буття,
можна разом з тим розкрити в тлумаченні «при-сутності» людини в бутті й
сам шлях до осмислення людиною свого місця в світі як перебування.
Деструкція цього Гайдеггорового положення , тобто «осмислення» з «місця
присутності» людини в бутті, на наш погляд, може вказати не лише
екзистенціне підгрунтя наукового мислення, але й, більше того,
на
«екстралінгвістичні фактори» запитування як моменту зародження дискурсу
в його мовно-мовлепннєво-мисленевій композиції. Мислення, яке готує і
налаштовує себе до проникнення в сенс
вивчаємого феномена (до
осмислення) завжди потребує певної мови, відтак певного несуперечливо
побудованого дискурсивністю (логічно, силогістично, індуктивно чи
дедуктивно) дискурсу і тексту, який в певному контексті мовленнєво
передає розуміння осмислюваного, відтак включається в ланцюжок «описпояснення-розуміння», що структурує усний чи письмовий текст, за яким
гранично екзистенційно стоїть певне відношення людини до світу. Й історія
генези та розвитку раціонального мислення переконливо свідчть, що «пройти
повз науки», узагальнено - повз науковий дискурс, що являє собою одне з
граничних смислових відношень людини до світу і будує, словами
Гайдеггера, «час картини світу», навряд чи можливо.
З сучасного загальнонаукового погляду дискурс - плід довгої і
«вмілої» історичної біосоціоеволюції, в якій беруть участь «сома» і
«псюхе», мова і мислення, емпіричний досвід і категорії, переживання і
мовлення, збіг обставин і гра форм життя. Контексти дискурсу визначаються
життєсвітом людини, форми якого задають не просто «мовні ігри»
(Л.Вітгенштейн) тієї чи тієї культури, а архетипи, символи та сенси її
промовляння, що конституюються і водночас викриваються дією людини –
практичною, пізнавальною, естетичною. М.В.Попович, спираючись на
теорію мовленнєвих актів Дж.Сьорля, пропонує
цю трьохвимірність
соціальної дії, що дискурсно організовується та виражається, позначати
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поняттями «експресиви» (домінування в організації дискурсу як живому
подієвому мовленні концептів та контексту вираження змісту і сенсів)
«сугестиви» (домінування складової навіювання, навчання, виховання),
«константиви» (домінування в дискурсі мови репрезентації, констатації
дійсності) (31,с.72). Саме з «константивами» він пов’язує організацію
мовленнєвого розгортання наукового дискурсу. Втім, звернемося спершу до
історії вживання терміну «дискурс» в розвитку пізнання, людської
комунікації та методології науки.
Історико-теоретичні і методологічні передумови когнітивістики
наукового дискурсу. Людина як суб’єкт пізнання, звичайно, знаходиться під
впливом історичних та соціокультурних факторів. Дослідження цього
аспекту проблеми веде до достатньо тривіальної тези, що пізнання
зумовлюється багатьма системами «зовнішніх» детермінацій, що
сполучаються (бо пов’язані) між собою. Тоді говорять, що пізнання
зумовлюється суспільством, історією, культурою, окремими науковими
спільнотами,
школами,
традиціями,
парадигмами,
зрештою,
й
інтерсуб’єктивною комунікацією. Проте тут випускається, що людина як
суб’єкт пізнання не лише реалізує цей тип детермінізму своєї наукової
діяльності, а й, як зазначав В.Лекторський, змінює цю детермінацію,
перебудовує її на виробництво колективних значень і смислів (19,с.169-181).
Відтак на передній план методологічної саморефлексії науки виходить
проблема зв’язку смислів «життєсвіту людини» зі значеннями наукових
понять, концептів та систем знання, а в плані соціокультурної «номотетики» розрізнення «змісту знання» та
«існування знання в культурі»
(М.Мамардашвілі). Дана обставина виводить в поле феноменологічної
рефлексії, зокрема, в сферу «феноменологічної соціології» (наробок Шюца,
Лукмана, Бергмана), з позицій якої можна достатньо продуктивно
проаналізувати соціальну онтологію наукового дискурсу.
З іншого боку, аналіз мови науки може бути плідним в рамках
синергетики, яка у внутрішній спосіб включає в себе філософский дискурс.
Зокрема, досліджується «синергетичний рух в мові». Мислення тут
інтерпретуєься як спонтанний неконтрольований суб’єктом «спалах
свідомості». При цьому діяльність суб’єкта мислення у вольовому зусиллі
виступає не причиною цього спалаху, але тим, що створює певного роду
умови для спонтанної події мислення в дискурсі. Іншими словами,
синергетика в мові неначе «підставляє» суб’єкта під мислення, створюючи
можливості для того, щоб він був охоплений розмислами. Не суб’єкт за
допомоги слів мислить, а мова в своєму саморухові використовує суб’єкт в
якості засобу утворення самої події мислення. У такий спосіб в філософії
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науки виникає своєрідна паралель Гайдеггоровій онтології мови як «дому
буття».
Втім, послідовний розгляд знання в певних зв’язках соціального і
культурного буття неухильно підводить до питання «хто?» - хто мислить..
Нині у фокусі опиняється не питання що знання містить, відображає і
виражає, а питання, хто знання створює і відтворює, хто його використовує,
як і для чого. Відтак від питання «хто?» залежить і відповідь на питання не
лише як і якими засобами, але й чому й для чого відбувається пізнання.
Йдеться не лише про соціально-суб’єктні передумови й результати пізнання,
але й про cамий його процес. Іншими словами, формується питання про
суб’єктність, так би мовити, «хтойність» пізнання, що вимагає конкретного
аналізу пізнавальних ситуацій. Суб’єкт при цьому має розглядатися в
конкретно-соціальних формах діяльності і комунікації, а знання, відповідно,
співвідноситись з предметно-діяльнісними і знаково-символічними засобами
взаємозв’язків між людьми та різними – розділеними в соціальному просторі
і часі – фрагментами людського досвіду (19,с.28). Така постановка питання
про суб’єкт пізнання актуалізує ідею М.Петрова про доцільність розгляду
знання взагалі, і наукового знання, зокрема, як деякого соціокоду культури,
що транслюється від одного суб’єкта до іншого, від однієї професійної групи
до наступної, від покоління до покоління (див.: 23).
Пізнання, орієнтоване на об’єктивне мислення, як зазначає
С.Кримський, з необхідністю постулює особливий світ абстракцій, свого
роду логічний універсум, окреслений використанням гносеологічних образів
в їхньому універсальному, відстороненому від людині аспекті. Вихід у такий
логічний універсум викликає сили позалюдської, машинно-алгоритмичної
природи. Тут людське пізнання немов би відчужується від олюдненої
реальності і попадає в символічну надреальність ідеалізуючих
і
конструюючих абстракцій. У символічному світі абстракцій людина немов
би офірує своєю земною конкретністю заради універсальності, тобто для
набуття логічних якостей, які б поєднали її з будь-якою системою, що
мислить, будь-то комп’ютерно-кібернетичний комплекс або можлива
раціональність позаземного галактичного суб’єкта (16,с.11). С.Б.Кримський
при цьому посилається на думку М.Мамардашвілі про те, що здатність
формулювати в абстрактному мисленні універсалії пов’язана не просто з
людиною, але з можливою людиною. Відтак формуються різні модальності
логіки, які постаючи у просторі мислення, водночас переводять людину у
космічний вимір, що прорізає відмінність культур і пов’язує людську істоту
з можливостями Всесвіту.
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Відсторонення світу від людини за рахунок формування логічного
універсуму, гадає С.Кримський, може здійснюватися лише у вигляді
конечного і перехідного, такого, що заперечує себе, щабля пізнання. Його
абсолютизація веде до деформації пізнавальної діяльності, коли пізнання
виступає як втрата чуттєвої достовірності людського світу. Ця втрата
виявляється непоправною, якщо під чуттєвістю розуміти не лише відчуття і
сприйняття, але й тип бачення реальності як способу предметного входження
людини у світ і повернення їй предметності світу. У всезагальному плані
таким способом виступає культура, що «реставрує» втрачену у позамежних
абстракціях людську самість. Відтак звернення до неї дозволяє змінити
абстракції, пов’язані із суб’єктом (тобто, надіндивідуальною пізнавальною
здатністю), на структури пізнання, які пов’язані із живою особистістю,
включеної у процес пошуку знання не лише через інформаційні механізми
споглядань і логічного мислення, але й своєю тілесною організацією (16,с.1112). Філософська рефлексія останньої в контексті епістемології культури,
додамо ми,неодмінно встановлювала її зв’язок з мовою та дією, як трьома
визначальними іпостасями життя людини (на це вказував ще Аристотель).
Втім, звернення до культури як граничної підстави осмислення пізнання, що
уможливлює введення живої особистості в його контекст, не лише не знімає
проблему співвідношення соціокультурного (свідомого, розумного) і
біологічного (тілесного, природного) в людині і його раціонального
усвідомлення в різних формах знання, але й, навпаки, ще більше її
загострює, ставлячи питання про спосіб її тематизації, а у такий спосіб й
порушуючи питання про можливість свідомості, яка виробляє специфічні,
передовсім мовні, форми презентації самої себе у відношенні до своїх
утворень та реалій поза ними. Насьогодні в епістемологічній площині
аналізу цієї проблеми виникає спір про вибір оптимальної дослідницької
стратегії вивчення свідомості і про фактори, які слід приймати в якості
пріоритетних – біологічних чи соціальних (41,c.25-31). Головне питання
полягає в тому, що послугувало поштовхом до виникнення свідомості –
природа чи культура? Отже: чи можна пояснити виникнення структур
інтелекту, що усвідомлює себе, штучно створеними семіотичними
системами, соціолінгвістичними факторами, відтак обмежити його
когнітивним аспектом, чи все ж праві «біологіцисти», стверджуючи, що
мозок набуває здатності мислення завдяки базисним процесам природи (з її
інформаційними структурами), що в елементарних формах виявляються вже
у психіці тварин і шляхом навчання та соціалізації доводяться до розвинутих
форм в мові людини та семіотичних системах культури? Чи є свідомість (й
інтелект) лише епіфеноменом живого, і якщо так, то як тоді на ґрунті
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біології пояснити когнітивний зміст свідомості і виникнення мови, чи все
таки розгадку таїни свідомості слід шукати у когнітивних артефактах як
адаптивних пристосуваннях для розв’язку проблемних ситуацій,
уподібнюючи людський і комп’ютерний інтелекти? (41,374-395).
В онтологічному плані відповідь на ці питання передбачає відповідь
на більш граничні питання: чи існує свідомість як особлива, внутрішня
ментальна реальність, як онтологічна «добавка» до фізичного Всесвіту, чи
Всесвіт є моністичним, однорідним, неперервним, і все, що ми можемо знати
або можемо взнати про нього, підпорядковане єдиним каузальним законам і
осягається науково об’єктивними і раціональними способами? Відтак
класична метафізична проблема моністичного чи дуалістичного погляду на
суще, що знайшла своє завершення в модерному варіанті філософії
свідомості, у світлі сучасної філософії науки, філософії біології, еволюційної
епістемології, геннокультурної теорії, концепції коеволюції та біофілософії,
починає осмислюватися в площині екзистенційного зв’язку епістемології та
онтології, який набуває різних знаково-семіотичних, комунікативних, мовнодискурсних форм вираження в культурі. З цього погляду справедливим
видається твердження: «Знанням можна назвати все те, що має онтологічне
навантаження, що виводить нас у нові (або певні) життєві (або буттєві) реалії,
що прилучає нас до буття та його проявів. Але, з іншого боку, справедливим
буде стверджувати і зворотне: лише через знання та інтелектуальні дії ми
можемо прилучитись до буття і не лише існувати, а й бути. Це означає, що
епістемологічні розвідки та дослідження постають необхідною складовою
онтологічних… Знання є єдиним нашим, тобто людським способом стати у
відношення до буття, те, що у будь-якому знанні присутній момент
позначення буттєвої повноти тієї якості, з якою ми маємо справу через дане
знання, свідчить про обмеженість усілякого реального змісту сущого. Через
це знання так само неминуче
виявляє себе через співвідношення
абсолютного та відносного, а це означає, що воно пов’язане із часом. Мати
дійсність через знання дорівнює тому, щоб мати дійсність через часові
виміри, через виміри народження та зникнення» (28,с.156-157).
Отже, бачимо рух до екзистенційних вимірів знання, або, як писав
С.Кримський, до включення живої особистості, а не абстрактного
гносеологізованого суб’єкта, в контекст пізнання з його часовими вимірами
та живою комунікацією, опосередкованою мовою. Знання і його духовнодіяльна природа постають в екзистенційному аспекті, що актуалізується саме
в тому ракурсі, в якому воно трансформується із сфери суб’єктивного у світ
культури в її співвідношенні з природою. Багатоманітність епістемічних
процесів, які виявляються у розкритті цього аспекту
говорять про
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обмеженість класичної моделі пізнання, в якій чільне місце посідав суб’єкт,
його свідомість і самосвідомість, й виявляють своєрідну децентрацію
суб’єкта як в сенсі зумовленості його свідомості «іззовні» - соціальноекономічними і культурними процесами й «із середини» - несвідомим
людської психіки, так і в постмодерному сенсі - перетворення людини з
«автора творів» на «автора-функцію» текстів і дискурсів, що окрім
експресивного і сугестивного мають й епістемний (когнітивний) характер. Це
призводить, з одного боку, до того, що механізм обґрунтування знання
включається в структури комунікації і утворює дискурсні форми
аргументації, з іншого – привертає увагу до процесів семантизації знання,
його ціннісно-смислового означення й існування в культурі у вигляді певних
концептів, що, зрештою, викликало розвиток досліджень із логічної
семантики і семіотики, відтак затребувало проблематику філософії мови.
Рух від філософії свідомості до філософії мови і зворотно. У
філософії рух від філософії свідомості до філософії мови призвів до
парадигмальних змін та сприяв утвердженню постметафізичного мислення.
На мій погляд, він актуалізував давнє розуміння мови як особливої форми
буття знання і способу мислення. На підтвердження цього можна навести
думку Ю.Габермаса. Він писав, що «міжцарів’я символічних значень»
внаслідок «лінгвістичного повороту» знову отримало «власну гідність»:
відношення між мовою і світом, реченням і станом речей «зняли» суб’єктоб’єктні відношення, діяльність із конституювання світу перешла від
трансцендентальної суб’єктивності до граматичних структур, а місце
інтроспекції заступила реконструктивна робота, позаяк правила за якими
зв’язуються знаки, утворюються речення, породжуються вислови можна
зчитувати в мовних творах як у чомусь безпосередньо даному. Зрештою,
утворилася нова методологічна база аналітичної філософії та структуралізму,
який у М.Фуко та Ж.Дерріди цілком переходить у площину філософської
думки (6,с.9,10). Ю.Габермас відзначав й ту обставину, що лінгвістичний
поворот спочатку відбувався у межах семантики. Втім, семантичний аналіз,
будучи перш за все аналізом форм асерторичних речень, залишав поза
увагою мовленнєву ситуацію, вживання мови та контексти її вживання,
мовленнєві домагання, власне, мовну прагматику, яку формальна семантика
відносила до емпіричного розгляду, подібно того як теорія науки ізолювала
логіку досліджень від питань динаміки дослідження, залишаючи останню
психологам, соціологам, історикам.
З іншого боку, в рухові від філософії свідомості до філософії мови
відкрилася перспектива засвоєння і поглинання теорією систем спадку
філософії суб’єкта у спосіб тлумачення системи як самовіднесеної, і такої,
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що сама себе породжує (Луман, Матурана, Варела). Ідея світового процесу,
диференційованого через систему та навколишнє середовище зробила
безсилими звичайні онтологічні передумови раціонально впорядкованого
світу сущого - світу уявлюваних об’єктів або світу існуючого і мовно
репрезентованого стану речей, даного суб’єкту, що пізнає. На думку
Ю.Габермаса, натуралізму цієї системи, який виказує себе на філософському
рівні, але повною мірою відсутний під час її застосування, слід було б
протиставити парадигматично інакшу позицію, з якої можна було б
здійснити не-об’єктивістський самоопис людини-у-своєму-світі. Це навряд
можливо здійснити у теорії свідомого життя, адже у своєму подвійному
стані свідоме життя суб’єкта схоже на самоствердження системи, яка
зберігає свої кордони у подвійному відношенні до себе і до навколишнього
світу (6,с. 23).
Звідси зрозуміле схвальне ставлення Ю.Габермаса до спроб вийти за
межи картезіанської мовної гри у примат або res cogitans або res extensa і
досягнення філософського рівня «третіми» категоріями, передовсім такими
як «мова», «дія», «тіло». Ці спроби мислити трансцендентальну свідомість
як втілену у мові, дії або тілі, на його думку, мають вагомий потенціал
аргументації. Ю.Габермас вказує на історико-філософські лінії розгорнення
такої аргументації. Так він пише, що аргументи, які були свого часу
запропоновані Вільгельмом фон Гумбольдтом (щодо розуміння мови у її
подвійності як «ергону» і «енергейя» - Ю.І.) було розгорнуто або через Фреге
до Вітгенштейна, або через Дільтея до Гадамера, або ж від Пірса через Міда
до Гелена і, нарешті, від Фойєрбаха через Плеснера до Мерло-Понті. Вони
можуть сприяти ревізії глибоко вкорінених онтологічних упереджень,
наприклад, за допомоги прагматики мови сприяти подоланню
логоцентричного вузького розуміння усталених традицій: онтологічної,
зосередженої на питанні про буття сущого, теоретико-пізнавальної,
спрямованої на умови пізнання, що об’єктивує, і семантичної, що встановлює
значення істини асерторичних речень. На його думку, ідучи шляхом
прагматики мови, можна досягти більш складних понять світу і відмовитися
від передумов традиційної проблематики тіла і духу, зрештою, уникнути
тиску натуралізму, що виявляється у теоріях, які хоча й виходять із
трансцендентальних підходів, втім, не наполягають на категоричному
відокремленні інтелігібельного від феноменального. В цьому моменті
Ю.Габермас навіть полемічно загострює свою аргументацію, і пише, що ці
теорії «мають знайти відповідь на запитання: як Канта можна узгодити з
Дарвіном?» (там само, с. 21).
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Всі ці подвижки до зміни епістемологічної рефлексії актуалізували
дискурсний підхід як засіб подолання Кантового трансценденталізму в
пізнанні і настанов класичної філософії свідомості/ суб’єкта, що виходить із
cogito, в чому Ю.Габермас виявився недостатньо радикальним. Передовсім
введенню епістемологічного аналізу життя в перспективу дискурсного
осмислення, сприяли розвідки М.Фуко. Останній запровадив ідею заміни
концепції мови як менталізованої знакової системи на таку концепцію
дискурсу, що протиставила поняттям свідомості і неперервності, як і
поняттям знаку і структури, поняття події і серії. Певною мірою з цього
виходить і деконструктивізм Жака Дерріди, наголошуючи на «анти»
присутності суб’єкта у текстах, позаяк їх можна переосмислити «до-писати»,
«пере-писати», «о-писати», що передбачає читання текстів, як безсуб’єктних.
Але це стало можливим, і не парадоксально, а саме завдяки тому, що
відбувся поворот до мови, усвідомлення її активно-творчої функції в житті
свідомості, пізнання і практичних здатностей людини, сили, яка формує
структури пізнання і свідомості, задає перспективу бачення світу. Відтак у
методологічному полі філософії науки, відповідно, природничих і
соціогуманітарних наук не лише гносеологія, але й онтологія постала як
зумовлена мовою - сама ж мова почала мислитись не просто як пластичний
матеріал виразу мислення і його форм, а слід за В.Гумбольдтом, як energeia,
що створює спосіб мислення і його форми.
За висловом М.Поповича, це був вже другий «лінгвістичний поворот,
якому передував перший, пов’язаний з аналізом мови науки, і який породив
потужну течію аналітичної філософії. «Поверненням до емпіризму в аналізі
мови науки була вже теорія мовних (точніше «мовленнєвих») актів (speech
acts theory), розвинута англійськими аналітиками. Дедалі активніша
орієнтація аналітичної філософії на структури «природної мови» не тільки
зблизила логічний аналіз мови науки з лінгвістичним структуралізмом, а й
продемонструвала деякі принципові відмінності між ними. До формалізму
логіків-аналітиків мають принаймні зроблені поправки, що враховують
різницю між мовою та мовленням…» (29,с.41-42), хоча, якщо для лінгвістики
ця різниця є принциповою, то для логіки вона є невідчутною[там само]. Під
впливом аналізу мови науки трансформувалося й логічне розуміння знання,
його природи і форм, осереддям якого стало його тлумачення як сукупності
або системи речень (пропозицій). Теорія, яка розглядалась - відповідно до
предмету та методів дослідження - як узагальнене знання, стала розумітись
як система тверджень. Важливе значення у такій трансформації відіграли
відкриття К.Гьоделем неповноти формалізованих счислень і семантична
теорія істини А.Тарського, які задали цілком іншу перспективу дослідження
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логічних і теоретико-пізнавальних проблем. Г.-Х.Врігт писав: «Теорема
Гьоделя про неповноту мала серйозні наслідки для формалістичної програми
аксіоматизації, доведення несуперечності і розв’язуваності. Вона обмежила
саму ідею, яка, зрештою, йде від Ляйбніца, про формалізацію всієї
раціональної думки у вигляді синтаксичних структур і мислення як до гри
символів безвідносно до їхнього значення. Відповідне досягнення Тарського
означало вихід за межі синтаксичного погляду і його доповнення
семантичним. Звідси відношення мовної структури і мовного значення стало
доступним для точного аналізу. Надзвичайно плідна галузь теорії моделей
виросла з цього відкриття семантичного виміру у логіці» (5,с.85).
Пропозиційний підхід до теоретичного знання абстрагувався від
методів отримання знання. Разом із тим таке тлумачення знання сприяло
переосмисленню розуміння проблеми значення. Відтепер йдеться вже не про
значення слів або ідей, а про значення речень (суджень), про те, у який спосіб
значення формуються структурою речень. Відтак теорія значення не
обмежується граматикою мови, а входить у ширший – синтаксичний, а
згодом семантичний контекст.
Втім,як зазначають С.Нерєтіна та О.Огурцов, рух лінгвістичної
філософії до аналізу пропозицій і їхнього взаємозв’язку призвів спочатку до
абстрагування від проблематики значень висловлювань і винесення значення
за дужки лінгвістичного аналізу (така негативна оцінка значення була
характерною для У.Квайна, П.Фойєрабенда та ін.). Потім почався рух до
включення проблематики значень в аналіз висловлювань або в якості умови
їхньої істинності(М.Дамміт, Д.Девідсон), або в якості інтенцій та диспозицій
індивідуального суб’єкта дії (П.Грайс), або ж як об’єктивний результат
пізнання без суб’єкта пізнання (К.Поппер,М.Фуко). Це зумовило те, що в
сучасній філософії мови сформувалась альтернатива двох позицій: з одного
боку, анонімного дискурсу (дискурсивних формацій, «третього світу»
об’єктивного знання), а з іншого – концепції мовленнєвих актів, які
звертаються до їхнього суб’єкта з його інтенціями, намірами, диспозиціями.
Не дивлячись на альтернативність цих позицій їх об’єднує загальний
пропозиційний підхід до знання (24,с.743-744). Водночас в самій мові
відбувається актуалізація когітологічного виміру аналізу мово/мовленнєвих
процесів, отож, рух в напрямку теорії свідомості, що, зрештою, задовольняє
сучасному запитуванню епістемології – як можлива узагальнена теорія
пізнання на ґрунті поєднання теорії пізнання, теорії свідомості (С.
Кримський) і мови.
Актуалізація проблематики дискурсу: внесок М.Фуко В цьому
моменті спрацьовують своєрідні епістемологічні петлі зворотного зв’язку
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(Е.Агацці), коли думка на новому пізнавальному етапі повертається до
актуалізації вироблених у минулому ідей, концептів і концепцій. Таке
спостерігається і в даному епістемологічному рухові, з одного боку,
когітації мови - вивчення її в контексті зв’язку свідомості і тілесності
людини, з іншого – вироблення дискурсного підходу. Стосовно другого, то
вже антична, космологічно-естетична філософія імені (О.Лосєв) й, особливо,
середньовічна філософська думка з її підвищеною увагою до внутрішнього
світу людини і ментальних станів її свідомості, - кожна у свій спосіб підводять до розуміння дискурсу, коли розсудкове пізнання, яке
співвіднесене з чуттєвим досвідом і людською тілесністю, пов’язує знання із
вираженням його в словесній формі: dianoia у Платона, logisticon – у
неоплатонізмі, logicon – в патристиці, ratio и intellectus naturalis – в
схоластиці (20,с.316). Водночас за терміном «дискурс» закріплюється
власне етимологічне значення як вираження рухомого і суперечливого
погляду на сутності – «перебігання туди-сюди» (discurunt) як результату
впливу чуттєвих вражень чи нових знань (Річард Сен-Вікторський, Бернард
Клервоський), або ж «блукання» (discere) (середньовічна містика) [там само].
У цій етимології, на мій погляд, в такій спосіб виявляється своєрідна
злютованість дискурсу і життя, хоча порядок першого, пов’язаний із
структурами мови/мовлення, виводить друге в інший простір і час
здійснення, актуалізуючи можливості його зупинки, припинення,
заперечення, відтак створюючи умови для його осмислення, організації та
спрямування шляхом контролю і керування самими мовними, духовними і
тілесними практиками. Екзегетика патристики і схоластики, практики
проповіді, молитви, сповіді та духовної аскези – тому підтвердження, вони
посприяли створенню систем та відповідних дискурсів – «текстів, занурних
у життя» (Н.Арутюнова) - середньовічної філософії, релігії, науки, освіти та
виховання.
Розглядаючи подальшу історичну еволюцію розуміння дискурсу
потрібно враховувати епістемологічні наробки М.Фуко, ідеї якого задали
основні напрями концептуалізації й сучасних форм дискурсного аналізу.
Насамперед це стосується поняття епістеми. Мислитель вважав, що існує
якийсь глобальний принцип організації усіх проявів людського життя «деяка структура, що передує іншим структурам», за законами якої вони
конституюються й функціонують. Цій «домінантній» структурі приписувався
мовний характер, відтак вона тлумачилась за аналогією з мовою. Виходячи з
концепції мовного характеру мислення і розуміючи діяльність людей через
«дискурсивні практики», М.Фуко й постулював для кожної історичної епохи
існування специфічної «епістеми» - проблемного поля досягнутого на даний
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момент «культурного знання», що утворюється «дискурсами» різних
наукових дисциплін. Отже, у М.Фуко «епістема» виступає як історичне
конкретне «пізнавальне поле», що включає й наукові уявлення свого часу.
Він виділив принаймні п’ять таких полів – античне, середньовічне,
ренесансне, просвітницьке й сучасне, хоча два перші не отримали у нього
експліцитного описання. Фактично ж він розглянув три чітко протиставлені
одна одній епістеми: Відродження (ХУ-ХУІ ст.), класичний раціоналізм
(ХУІІ-ХУІІІ ст.) і сучасність (від початку ХІХ ст.) (див.:37).
Епістема у М.Фуко носить своєрідний «децентрований» характер,
позаяк позбавлена чітко визначеного центру, відтак виключає питання звідки
виходять приписи культурно-мовних норм, які визначають специфіку
кожної історичної епістеми. Це пояснюється тим, що епістема утворюється з
локальних дискурсних, в тому числі й наукових, практик, а останні
характеризуються обмеженням поля об’єктів, що визначаються легітимністю
перспективи для агенту знання і фіксацією норм для вироблення концепцій і
теорій. Отже, кожна дискурсивна практика передбачає взаємодію приписів,
які встановлюють її правила виключення і вибору. Керуючись цим
тлумаченням М.Фуко, зокрема, показує, як в класичній епістемі відбувається
встановлення відмінностей. Причому сама гра відмінностей редукує
традиційну здатність розрізнювання за ознаками до відслідковування
незначних відхілень, що вимагає мислення без суперечностей, без
діалектики, без заперечення, відтак думки, інструментом якої є диз’юнкція,
мислення множинами – номадичної розсіяної множини, яка не скута
обмеженнями подібностей. Саме у контексті такої епістемологічної
настанови мислення М.Фуко простежує як картезіанський механіцизм веде
від механістичної раціональності до раціональності притаманної живому, а
природний простір західної культури зазнає мутації. Він зазначає: це був
кінець історії як її розуміли Турнефор, Лінней, Бюффон, коли протиставили
історичне пізнання видимого філософському пізнанню невидимого,
прихованого і причин. Це було початком того, що дало можливість,
заміщуючи анатомією класифікацію, організмом – структуру, внутрішнім
підпорядкуванням – видиму ознаку, серією – таблицю, кинути в старий,
плаский, чорно-білий світ тварин і рослин, глибу часу, котра буде названа
історією у новому сенсі слова (37,с.185, 200-201).
Якщо до цього, пише М.Фуко, західний світ боровся за те, щоб взнати,
чи є життя лише рухом і чи є природа достатньо упорядкованою для того,
щоб довести існування бога, то поперед того, як приступити до організації
історичних і каузальних серій, епістема західної культури відкрила
простір дискурсу, представленого як таблиця, що є центральним елементом
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у знанні ХУІІ-ХУІІІ ст. З іншого боку, конфігурація класичної епістеми як
системи, склад якої визначався матезисом, таксономією і генетичним
аналізом, сприяла конституюванню теорії природної історії, яка виявилась
невіддільної від теорії мови. Йдеться не про перенесення методів, не про
обмін поняттями чи елементами моделей мислення, чи про якусь загальну
раціональність, яка приписувала б ідентичні форми розмислам про граматику
і таксономію. Мова йде про фундаментальну диспозицію знання, яка
приписує пізнанню істот можливість їх уявлення в системі імен.
У тій сфері, яка нині називається життям, в класичну епоху, звичайно,
існувало багато й інших досліджень, втім, всі вони, зазначає М.Фуко,
ґрунтувались на свого роду історичному апріорі, яке визнавало за ними
можливість їхньої дисперсії, особливих проектів, боротьбу думок. Це апріорі
було зумовлене
не постановкою постійних проблем, станом знань,
розумовим розвитком чи
«рамками мислення» даної епохи. Воно
вичленовувало у сфері досвіду 1) простір можливого знання, 2)певний
спосіб буття тих об’єктів, які в цьому просторі з’являються, 3)озброювало
повсякденне спостереження теоретичними можливостями, визначаючи умови
побудови міркувань про речі, що визначаються як істинні. Конкретніше,
історичне апріорі класичної епохи, що є основою досліджень існування
родів, постійності видів, передання ознак із покоління в покоління, є ніщо
інше як існування природної історії - способу організації видимого світу як
області знання (там само,c.224-225).
«Природна історія» була
сучасницею мови в тому сенсі, що
знаходилася на тому самому рівні спонтанної мовної гри, яка аналізувала
уявлення в пам’яті, фіксувала їх загальні елементи, встановлювала знаки, які
приводять до імен. Класифікувати і говорити в класичну епоху – це дві дії,
які знаходять своє джерело в одному й тому самому просторі, який відкриває
уявлення всередині самого себе, позаяк
наділене часом, пам’яттю,
рефлексією, неперервністю. Втім, природна історія існує, і має існувати у
якості незалежної мови, але за умови якщо буде добре побудованою і такою,
що матиме універсальну значимість. Відтак природна історія пересікається з
теорією слів. Умова можливості природної історії полягає у нерозривній
єдності слів і речей, але в їхній взаємоналежності одне одному у просторі
уявлення. Природна історія класичної епохи вводить спостережні об’єкти у
простір мови, де й відбувається їх систематичне описання та класифікація.
Дослідник (спостерігач) цих об’єктів - натураліст, людина, яка має справу з
видимою структурою і характерним іменуванням останньої, а не з життям.
Тому природна історія в класичну епоху не може конституюватись як
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біологія, а з іншого боку – природну історію, як вона розвивалася в цю епоху,
не можна пов’язувати з філософією життя (там само,c.229).
Наприкінці ХУІІІ ст.,за М.Фуко, складається нова епістемологічна
конфігурація, яка повністю покриває старий простір природної історії. Якщо
Юм проблему причинності перетворював в момент універсального питання
про схожості, то Кант, виділяючи причинність, ставить питання з
протилежної позиції, а саме, там де йшлося про встановлення відношень
тотожності і відмінностей на неперервній основі подібностей, він виявляє
проблему синтезу багатоманітності. Тим самим питання було перенесене з
поняття на судження, з існування роду (отриманого внаслідок аналізу
уявлень) – на можливість зв’язувати уявлення, з права іменувати – на
обґрунтування атрибутивності, з іменного сполучення – на саме
висловлювання і дієслово «бути», яке його покладає. У такий спосіб
здійснюється перехід до нового типу когнітивності і дискурсивності, що
істотно трансформує класичний тип наукового дискурсу з розгортання
(руху) поняття (притаманне передовсім системам Шеллінга і Гегеля з їх
принципом абсолютної тотожності мислення і буття, а в Гегеля до того ж
сприяло розбудові «Науки логіки») на серію гіпотетичних суджень про
дійсність. Це заклало передумови переорієнтацію мислення на дослідження
свого мовно-мовленнєвого контексту. З іншого боку, життя у цей період
набуває автономії щодо понять класифікації і уникає критичного відношення
(у згадуваному вище сенсі) як складової частини знання про природу. Звідси
два наслідки: життя стає об’єктом пізнання поряд із всіма іншими, отже
підпадає під дію будь-якої критики, але водночас воно пручається критичній
юрисдикції, яка від свого імені переносить критику на все можливе пізнання.
Тому упродовж всього ХІХ ст. - від Канта до Дільтея і Бергсона - критичне
мислення і філософія життя знаходяться у позиції взаємокритики (там
само,,c.230-231). Між мовою і теорією природи встановлюється відношення
критичного типу, адже пізнавати природу означає, виходячи із мови
будувати істинну мову, яка має відкривати умови можливості будь-якої мови
і межі її значимості (там само, c.226).
В епістемологічному плані відбувається розкол єдиного простору
уявлення, внаслідок чого виникає Кантова проблематика трансцендентальної
суб’єктивності як основи синтезу уявлень і ставиться питання про підстави
будь-якого можливого досвіду. Отже, змінюється внутрішня структура
простору пізнання – конфігурація епістеми, з’являються життя, праця, мова
як об’єкти пізнання, існування яких виходять за рамки уявлення скріпленого
логікою і відповідною мовною грою тотожностей і відмінностей, й тим
самим створюється можливість біології, політичної економії, мовознавства.
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Якщо в класичній епістемі основним способом буття предметів пізнання був
простір, в якому упорядковувались тотожності і відмінності, то у сучасній
епістемі, за М.Фуко, цю роль виконує час, відтак основним способом буття
предметів пізнання стає історія (там само,с.465-466).Тому на місці
класифікації ознак релевантно принципу тотожності/ відмінності, як це було
у природній історії, з’являється загадкове явище, що визначається як
«життя», а замість ієрархії мінералів, рослин, тварин – опозиції органічного і
неорганічного, живого і неживого, природного і історичного (відповідно, на
місці обміну багатств з’являється «праця», яка визначається не грою уявлень
покупця, а реальною потребою виробника). З’являється й нове розуміння
еволюції, яке виходить за межі «лінійного» її розуміння як безконечного
удосконалення живих істот всередині наперед встановленої ієрархії і ставить
питання про виникнення якісно нових видів живих організмів.
Мова в новій конфігурації пізнання відтак перетворюється з
прозорого посередника мислення і уявлення в об’єкт пізнання, що має власну
історію. У класичній епістемі, мова хоча й втратила безпосередню схожість
із світом речей, вона все ж представляла й аналізувала мислення, а введення
змісту мислення в мовні форми, давало змогу розчленовувати й проясняти
останні. Звідси й основний задум «всезагальної граматики», який не зводився
ні до застосування логіки до мови, ні до сучасної лінгвістики, адже вона
лише вивчає одночасовість мислительних уявлень у відношенні до лінійної
послідовності словесних знаків. В епістемі ХІХ першої половини ХХ ст.
втрата мовою привілейованого місця у просторі мислення компенсується
позитивістською настановою створення ідеальної логічної мови наук, 2)
відтворенням критичного вивчення мови, його особливої ролі в розумінні
текстів, 3) появою літератури. Найважливішими сферами мови постають
інтерпретація та формалізація,межою першої, за М.Фуко,
виявляється зіткнення з тим несвідомим, що не може бути виражене будь-якою мовою,
другої - форми чистого мислення, які позбавлені вербальної оболонки і
проступають в своїй логічній структурі (Фреге, Рассел, Уайтхед) .
М.Фуко, відслідковуючи історичні форми історичних епістем, виявляє
опозицію до цієї традиції тлумачення мови, а тому критично ставиться до
настанови інтерпретації, що пов’язана, на його думку, з концептами
«прихованого сенсу», «суверенністю означувального» та ін. У такий спосіб
він не відкидає історію й працює над теорією дискурсу, розуміння якого
грунтує на сильному припущенні (що, втім, постає як наслідок аналізу)
існування дискурсу як «безмежного моря» оповіді про суще (39,с.127-132).
Здійснюючи епістемний аналіз мови у її зв’язку з аналізом життя (аналіз
багатства під кутом зору праці – це теж аналіз життя, людського життя) у
27

новій пізнавальній конфігурації Мішель Фуко приходить до створення
археології гуманітарних наук, а згодом й археології знання як методології
дискурсного аналізу.
Взагалі, «другий лінгвістичний поворот» (М.Попович), у річищі
якого по своєму розгортається й дискурс М.Фуко, сприяв тому, що мову
почали розглядати як структуру процесу комунікації, сукупність певних
елементів і правил, що дають змогу продукувати тексти і сприймати
(розуміти) створене іншими, і які можна реконструювати, виходячи з
реальних процесів мовлення. Результати цієї реконструкції можуть бути
викладені в словниках та підручниках, в наукових та інших текстах,
враховуючи «мовну компетенцію» - усе те в колективній пам’яті людської
спільноти, що робить можливим мовлення, створення текстів (263,с.42).
Відтак актуалізується дискурсний вимір мови, а сам дискурс стає можливим
ототожнювати із семіотичним процесом. При цьому всю багатоманітність
семіотичних фактів (відношень, одиниць, операцій та ін.), розташованих на
синтагматичній вісі мови, слід розглядати як таку, що входить до теорії
дискурсу. Якщо ще взяти до уваги існування двох макросеміотик – «світу
слів», даного у формі природних мов, і «світу природи», джерела немовних
семіотик, то семіотичний процес слід розуміти як всю багатоманітність
способів дискурсної практики, включаючи мовну (способи словесної
поведінки) і практику немовну (поведінку тварин, рослин, взагалі, значиму
поведінку, маніфестовану у доступних чуттєвому сприйняттю формах –
жести, міміка та ін.). У теоретичному контексті, що не суперечить першому
контекстові розгляду, дискурс можна ототожнити з висловлюваннямрезультатом. В цьому випадку, як висновують А.Ж.Греймас, Ж.Курте він
стає предметом дисциплінарного розгляду і перетворюється на об’єкт
наукових дисциплін (8,с.488-489).
У другій половині ХХ ст. домінуючою тенденцією аналізу дискурсу
стає розгляд
його поза дисциплінарними межами. Теорія дискурсу
конституюється в якості одного з найважливіших напрямків, методологія
якого формується на перетині філософії мови, семіотики, структурної
лінгвістики і психолінгвістики, соціології знання і когнітивної антропології.
Численні теорії дискурсу можна в цілому віднести до двох напрямів: поперше, це - німецька школа, яка спираючись на Канта і англо-американські
теорії мовленнєвих актів, формулює етичні принципи дискурсу в рамках
теорії комунікативних дій; по-друге, французька школа дискурс-аналізу, яка
поєднує критику раціональності Ніцше і Гайдеггера з постмодерністським
тлумаченням неоструктуралізму. З іншого боку, поняття дискурсу,
проникаючи у психологію, етнографію, соціологію, інші соціально28

гуманітарні науки, а також теологію, претендує на статус міждисциплінарної
методологічної програми. Взагалі,за І.Касавіним, поняття дискурсу свідчить
сьогодні про двоєдиний рух до центральної проблеми епістемології –
обґрунтування знання, що вивершується між думкою-гадкою і логічно
вибудуваним текстом і відповідає новій картині світу, яка відмовляється від
монотеоретизму і наукоцентризму (14, с.7).
Отже, епістемологічний аналіз поняття «дискурс» виходить за межі
мови, уточнюючи водночас наші уявлення про пізнання як про діяльність з
мовою. Дискурс – це вітальне знання, що знаходиться у безпосередній
взаємодії з його творцем, і водночас з умовами пізнання (предметними,
соціальними, культурними). Можна погодитись з І.Касавіним, що вивчення
дискурсу в різних галузях знання та діяльності, дозволяє набагато повніше
схарактеризувати ці типи знання з погляду їх креативності і живого
функціонування в культурі. Цілком слушними, на мій погляд, є й вказання на
дві тенденції, які філософ виділяє слід за В.Мароші (вони можуть як зійтись,
так і розійтись): перша - досліджувати дискурс як будь-яку мовленнєву
(комунікативну) практику, включаючи до неї і невербальні одиниці (жест,
міміку, рух тіла) чи – друга - обмежити сферу дискурсу «дискурсивним»
(логіко-формалізованим, поняттєвим, термінологічним) [14,с.7].
З багатоманітності дискурсивних практик і тлумачень дискурсу, які
існують сьогодні в некласичній епістемології, нам здається, найбільш
продуктивним виокремлення напряму, що, дійсно, зближує першу і другу
тенденцію і своєрідно,
на новому ґрунті раціональності, поновлює
Декартове розуміння дискурсу як послідовного, несуперечливого,
обґрунтованого і систематичного міркування (роздуму, розмислу). Нове тут
полягає в тому, що таке міркування обов’язково розглядається як вербально
артикульована форма об’єктивації свідомості, яка регулюється домінуючим
в культурі типом раціональності (38,с.316). В контексті всієї некласичної
епістемології основу теперішніх діючих дискурсних підходів становить
положення вироблене у сучасній філософії лінгвістики про те, що ми завжди
сприймаємо реальність мовно опосередковано. За допомоги мови ми
створюємо уявлення про реальність, які не просто відтворюють те що є, але й
творять його. Це не означає, що позамовної реальності не існує, а означає, що
реальні лише значення і уявлення про неї, і «фізичні об’єкти» набувають
значення лише завдяки дискурсу.
Вже у класичній – Декартово–Кантовій – філософській традиції
дискурс осмислювався як розсудкове пізнання, сполучне з чуттєвим досвідом
і людською тілесністю, що примушувало виражати знання у словесній формі.
Метафізичне мислення легітимізує розуміння дискурсу як свого роду
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раціонально-логічної процедури «читання» або ж, говорячи сучасною
мовою, «декодування» іманентного світові смислу. Постметафізичне
мислення інтерпретує дискурсивні практики принципово альтернативно: не
існує ніякого пре-дискурсивного провидіння, яке робило б світ
доброзичливим до нас (М.Фуко). Якщо у контексті класичного мислення
дискурс репрезентує автохтонний смисл та логіку об’єкта, то
постметафізичне мислення акцентує увагу на трансгресії прориву із смислу в
його відкритість. Дискурс у спосіб накладання матриць раціональності
деформує автохтонні виявлення «предмету говоріння», в силу чого постає як
деяка практика, яку ми нав’язуємо зовнішній щодо дискурсу предметності.
Відтак об’єкт не репрезентується як цілісність, а процесуально здійснюється
як послідовна, темпорально артикулюєма (символічно, лексично, категорно)
актуалізація самого дискурсу. Таке розуміння дискурсу випрацьовується не
лише М.Фуко, але й Ж.Дельозом, Ж.Дерріда, Ф.Гваттарі та ін. (див.,
наприклад:11). Відтак дискурс тлумачиться у постструктуралізмі в якості
самодостатньої процесуальності і сам набуває «форми структури тлумачень»:
кожне речення, яке вже саме по собі має тлумачну природу, тлумачиться
іншим реченням, а тому реально має місце не інтерпретативна діяльність
суб’єкта, а «самотлумачення думки» (Дерріда). Посутньо дискурс
розуміється у світлі ідей теорії нелінійних динамік і розглядається в
контексті таких презумпцій як презумпція його креативного потенціалу,
закладеної в ньому тенденції «гілкування» сенсу, іманентної не
підпорядкованості примусу зовнішньої каузальності (див, 35).
З цього погляду дискурсний підхід, розширюючи рамки класичної
епістемології, відкриває нові методологічні можливості дослідження.
Передовсім як
характеристики життя, що встановлені ще у межах
класичного
епістемологічного
підходу
і
закріплені
новими
епістемологічними зрушеннями, викликаними відмовою від суб’єкто- і
наукоцентризму, він постає у своїй процесуальності, темпоральності,
сенсовій відкритості, подієвості, серійності. З іншого боку, ті трансформації,
які відбулися в різних дискурсивних сферах із такими епістемними
сутностями як знання, віра, гадка, факт, істина, смисл, символ, поняття,
текст, контекст та процедурами верифікації і ціннісної оцінки, засвідчили
потребу в новій легітимації епістемології, яка б, на противагу культурі
класичного метафізичного типу і типово європейському способові
універсально-поняттєвого кодування знання, включала «децентрованого
суб’єкта» як живої особистості в процес пізнання і розширювала його за
рахунок розробки теорії свідомості в її сполученні з теорією мови.
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На противагу культурі класичного типу, де за спільної згоди шукали
місце для творчості, єдність твору, епохи, теми, знаки індивідуальної
оригінальності М.Фуко розробляє радикально нову методологію дослідження
дискурсних практик, відтак і принципово новий категорний апарат, що
«експліцитно вводить поняття випадкової флуктуації в число базових
поняттєвих структур нової дискурсної аналітики»(38,с.318). За Фуко
фундаментальні поняття, які тепер неодмінно необхідні – це поняття події і
серії, з грою сполучних з ними понять регулярності, непередбачуваної
випадковості, перервності, залежності, трансформації. Під цим кутом зору
відбувається зміна ракурсу бачення процесуальності: вже неможливо
встановлювати зв’язки механічної причинності або ідеальної необхідності і
необхідно згодитись на те, щоб ввести непередбачувану випадковість у
якості категорії в розгляд продукування подій. Рефлексуючи з приводу
обґрунтування такого теоретичного бачення дійсності він пише про
теоретичні труднощі, які постають на цьому шляху: якщо дискурси мають
розглядатися передовсім як ансамблі дискурсних подій, то який статус слід
надавати самому поняттю події? Адже подія – це не субстанція і не
акциденція, не якість і не процес, взагалі подія – не з порядку тіла. Проте
вона зовсім не є чимось нематеріальним, позаяк саме на рівні матеріальності
здатна здійснювати ефект, має місце і вступає у відношення співіснування,
дисперсії, відсіву, накопичення і відбору матеріальних елементів. Не будучи
дією або властивістю тіла, подія відбувається як ефект матеріальної дисперсії
і всередині неї. Тому розроблювана філософія події мала б рухатись в
парадоксальному напрямі – матеріалізму безтілесного.
З іншого боку, якщо дискурсні події мають розглядатись у складі
гомогенних, але перервних одна щодо одної серій, то який статус маємо
надавати перервному? Йдеться не про послідовність моментів часу, не про
множину суб’єктів мислення, а про цезури, які розламують миттєвість і
розсіюють суб’єкта на множину можливих позицій і функцій. Ця перервність
наносить удар по таким одиницям традиційного аналізу як момент і суб’єкт,
оголошуючи їх недійсними. Тому потрібно незалежно від них мислити такі
відношення між перервними серіям, які не належать порядку послідовності
(або одночасовості) в одній або багатьох свідомостях, потрібно розробляти –
поза філософією суб’єкта і часу – теорію перервних систематик. Якщо ж
правильно, що дискурсні і перервні серії мають - кожна в своїх межах – свою
регулярність, то не виникає сумнівів, що між механічною причинністю і
ідеальною необхідністю вже неможливо встановити зв’язок. Потрібно
погодитись на те, щоб ввести, про що вже йшлося, непередбачувану
випадковість.
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З цього побіжного огляду запропонованої М.Фуко концептуалізації
дискурсу для мети нашого дослідження важливо зробити такі висновки.
Дискурс не зводиься до вербально артикульованої форми об’єктивації змісту
свідомості індивідів та социальних груп. Він постає як дискурсна практика
структурована певними конфігураціями диксурсної формації, що, втім,
репрезентує вплив владних інтересів на смислопородження.
Дискурс складається з висловлювань, текстів, ідеальних фігур –
граматичних, логічних, риторичних, накопичує тексти, створюючи у такий
спосіб певні усні та письмові текстуальні поля.
В цих полях розгортається дискурсія – мовленнєва практика в
єдності з екстралінгвістичними факторами, передовсім певна значима
поведінка суб’єктів, яка маніфестуєтья в доступних чуттєвому сприйняттю
формах (а це необхідно враховувати для розуміння текстів крізь призму
ціннісно-нормативних установок агентів комунікації)
Розгорнення дискурсу, й ообливо наукового, відбувається на основі
дискурсивності як послідовнго, несуперечливого, обґрунтованого,
систематичного і предметного зв’язку суджень у висловлюваннях,
продукуємих мовленнєвими актами.
Дискурс і дискурсивність
забезпечують процесуальність та
креативність смислопородження, що закріплюється в концептах і тезаурусі
дикурсних практик та формацій. На цьому грунті відбувається й дискурсна
трансформація таких епістемних структур як знання, думка-гадка («докса»)
віра, факт тощо та таких процедур як опис, пояснення, верифікація, оцінка.
Сенсовим ядром філософського і наукового дискурсу постає турбота про
істину як своєрідна етосна й етична ціннісно-нормативна настанова, яка
визначає процеси когітацї, її інтенційність, характер і спосіб легітимації
знання, способи і межі його трансляції в спільнотах та форми його
контролю в дискурсних практиках («воля до знання», «герменевтика
суб’єкта»).
Зважаючи на завдання дослідження також резюмуємо, що дискурс
постає як цілісна знаково-семіотична комунікативно-процесуальна система,
що включає в себе спосіб мислення, певні текстово закріплені теорії,
концепти і концепції, певні поведінкові практики, когнітивні навички
пізнання та
ціннісно-нормативні регулятиви професійної діяльності.
Розвиток сучасного
мережевого суспільства
генерує множинність
колективних ідентичностей, в тому колі й дисциплінарно наукових, які
підтримуються дискурсом. Дискурс не існує сам по собі, і у всіх своїх
втіленнях переносить у мову досвід і спосіб своєї присутності, буття-в-світі,
які йому передують і вимагають бути висловленими. У такий спосіб він
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розсереджує семантичну єдність в бутті мов культури і науки, породжуючи
численні дискурси влади, закону, політики, церкви,мистецтва, психіатрії,
самої
науки.
Множинність дискурсів корелює з багаторівневістю
ідентичностей і соціокультурних ролей. Відтак він пов’язаний не тільки з
акторами, але й інституалізованими і неінституалізованими структурами, що
утворюють кола культури і відповідні практии та когнітивні матриці
репрезентації у вигляді знаково-символічних систем та смислових порядків.
Однак дискурс - це не лише соцільно-культурна знаково-семіотична
«тілесність», він перетворився нині на методологію. В цьому вимірі термін
«дискурс» набув два таких основних значення: наратології знання, що
грунтується на наукових текстах, та аналізу мово-мовлення, включаючи
мовну прагматику, використання мови в певних контекстах.
Когнітивний контекст наукового дискурсу.
Введемо поняття
«когніція», яке не зводиться до cogito. Очевидно, що слід приєднатися до
поширеного розуміння когніції як процесу (сукупності актів) пізнання.
Саму когніцію будемо розуміти як предмет когнітології, яка вивчає саме
когнітивність пізнання (гносису) (це не зовсім «масло масляне», бо тут
маємо абстрагування від екзистенційних соціокультурних чинників, хоча
цілком це не можливо здійснити, гранично
абстрагування від
антропоморфності, але не від антропності, а для декого - від Бога. Разом з
тим поняття «когітації» потребує, на наш погляд, включення біосновітальних, передовсім соматичних чинників реальності
в сприйнятті,
переживанні та мисленні людиною дійсності, коли в свідомості (мозку)
відбувається її концептуалізація і категоризація на перетині мови-мовлення–
мислення. У зв’язку з цим, ще раз конче підкреслити, що з середини ХХ ст.
наукове знання стало розумітися не лише в контексті буття, але й в
контексті комуникацій, відтак й як певна комунікативна дія. Характеристики
знання «обросли» лінгвістичними конотаціями. Тому «звільнити» сучасну
когнітивістику від мови, скажімо, «трансцендентальної прагматики» К.О.Апеля чи мови «комунікативної дії і спільноти» Ю.Габермаса вже
неможливо. Радикальною тут є протиставлення знання як комунікативної дії
тому монологічному тлумаченню знання, за якого наголос робиться на
невиразимісті в словах розмислу (міркування), на необхідності вживання і
віри в певну концепцію, важливості пристрасності і самовіддачі в пізнанні,
на яких, приміром, наполягав М.Полані. Теорія комунікативної дії виходить
з соціо-культурного навантаження
знання, але при цьому в основу
дослідження когнітивних феноменів кладе
певну «комунікативну
спільноту», передовсім мовні, дискурсні комунікативні спільноти, а у
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випадку теорії дискурсу М.Фуко, як ми бачили вище, певну дискурсну
формацію і дискурсну практику.
Далі будемо, по-перше, виходити з того, що дискурс – це вітальне
знання, яке знаходиться у безпосередній взаємодії з його творцем, і водночас
з умовами життя і пізнання (предметними, соціальними, культурними), тому
це поняття не чисто епістемологічне. напроти, його характерною рисою є,
окрім соматичної прив’язаності, істотна політична, соціальна і моральна
навантаженість. По-друге, це – семіотичний процес, відтак вся множина
семіотичних фактів (відношень, одиниць, операцій тощо), розміщено на
синтагмічній вісі мови (8,с.488); По-третє, дискурс створюється в акті
висловлювання, який переводить мову в дискурс (Е. Бенвеніст) (там само,
с.490). По-четверте, дискурс є формою побудови мовлення, шляхом, який
веде від inventio через dispositio і elocutio до memoria і pronunciato» . Щоб
наочніше уявити дію цієї схеми в концептуалізації та структурації
реальності науковим дискурсом звернемося до спадщини М.В.Поповича.
М.В.Попович вперше обґрунтовує своє бачення дискурсу як мовномовленнєво-мислительної структури у праці «Раціональність і виміри
людського буття» (Київ, 1997 р.). де він стремить досліджувати «дискурс»
на зламі і в переплетені цих його вимірів, а саме - мови, мовлення і
мислення. Така трьохвимірність розгляду, зрештою, накреслила в логіці та
філософії науки достатньо евристичні шляхи концептуалізації цього поняття
як в контексті логіко-семантичного аналізу, так і в якості достатньо
продуктивного загального методологічного підходу, особливо в галузі
соціально-гуманітарних наук. Не вдаючись до детального аналізу розуміння
М.В.Поповичем «дискурсу» , вкажемо лише на дві такі відзначні філософом
його особливості. По-перше, початок його як структури «мислемовлення»
він у даному дослідженні вбачав, йдучи за Гайдеггером, саме в
«запитуванні», та - навіть більше – в Гуссерлевому «здивуванні» (31, с.72) концепті, який епістемно, безумовно, має Платоново-Аристотелеві витоки,
що задає напрям та межі тематизації дискурсу. При цьому М.В.Попович,
своє розуміння дискурсу веде в контексті розгляду англійської школи
філософії мови, співставляючи аналіз основних вимірів психіки людини
(зокрема, її девіацій) з аналізом спілкування або ж комунікації. Вводячи
поняття «простору комунікації» та структуруючи його відповідно до трьох
груп мовленнєвих актів (тут він на свій манер прочитує і узагальнює
концепцію мовленнєвих актів Сьорля), вчений виділяє три види останніх констативи (вирази-висловлювання, що констатують події та стан справ),
сугестиви (вирази-висловлювання, що спонукають до посилення чи
послаблення позиції адресата чи адресанта) та експресиви (висловлювання,
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що виражають ставлення того чи іншого суб’єкта комунікації до
чогось/когось). По-друге, аналогічно до цих видів комунікації за ціллю,
мислитель виділяє й три сфери комунікації (відповідно, і три види експлікації
понять «тема» і «дискурс») - сфери, в яких домінують описові, спонукальні
чи-то експресивні висловлювання. З цього погляду припустимо говорити,
що дискурс починається з тематизації-«здивування», в якому означається
сприйняття ситуації як ситуації невизначеності, тобто ситуації, яка вимагає
вибору( там само). Відтак «дискурс» виводиться поза межі вузького
когнітивістсько-лінгвістичного підходу в простір комунікації, хоча в самій
комунікації належне місце має й когнітивний вимір висловлювань, й
когнітивістика як така. Ця думка розвивається і своєрідно резюмується
М.В.Поповичем у праці «Бути людиною»: дискурс - це те в мовленнєвому
акті, що дає змогу мовцеві вважати свої слова відповіддю на запитання,
поставлене тим, хто його слухає, або структуру типу – «запит-відповідь», яка
зв’язує текст і робить можливою комунікацію (29,с.53). Звідси, стає
зрозумілим й наступний висновок автора: сукупність настанов, що визначає,
які запитання можуть бути поставлені, а які не можуть бути поставлені в
певному контексті, і є дискурс (там само,,с.55). Ось ця структура «запитвідповідь», яка зв’язує текст і робить можливою комунікацію, відповідно,
сукупність. настанов, що визначає, які запитання можуть бути поставлені, а
які не можуть бути поставлені в певному контексті, як свідчать тексти,
визначають і численні розвідки М.В.Поповича, в тому колі й його
філософсько-історичний дискурс.
Пояснюючи свій задум книжки «Червоне століття», яка вперше
вийшла друком у 2005 році українською мовою, а в перекладі на російську
під назвою «Кровавый век» 2017 року, М.В. Попович підкреслював: «Я б
хотів написати щось схоже на філософію історії, подібно до того, як ми у
своїй професійній сфері пишемо про філософію науки. Це не має бути
викладом подій. Звичайно, історичних фактів, реконструкції історичних
подій тут не минути. Але я хотів би доторкуватись фактів тільки тією мірою,
якою вони потрібні для головної мети. А головна мета – зрозуміти сенс
історії нашого часу» (30, с.3). В цьому моменті найбільш опукло виявляється
принципова філософсько-наукова позиція
філософа як «червоного
позитивіста» іронічний вислів філософа про себе, за яким, втім, від
початку його філософських розмислів стояло постійне прагнення оперти
«судження про речі та людей» на логічний грунт позитивного раціонального
знання, який передовсім закладається наукою. Згодом, власне у площині
логіки наукового дослідження, він формулює цю свою
позицію як
«припустимість логіко-позитивістського розгляду норм», що повернуло у
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філософію науки «кантівську точку зору щодо вагомості історичного
(емпіричного) методу в аналізі норм», а відтак, надалі,
посприяло
легітимізації дескриптивного та нормативного підходів в поясненні фактів,
норм і цінностей історичного життя «за принципом доповнювальності цих
підходів» (30,с.34-38). Звідси, зрозумілою є його коротка анотація до своєї
філософсько-історичної розвідки «Червоного століття»: «Оцінка сенсу чи
розуміння історії, на глибоке переконання автора, може бути не тільки
смаковою, суб’єктивною і тому непереконливою, але також обґрунтованою і
доказовою, як і в природознавстві. Звернення до неупередженого
раціонального дослідження не обов’язково означає релятивізм, втрату
вихідних гуманістичних вихідних позицій і розуміння людської
життєдіяльності як «речі серед речей». Більше того, послідовно об’єктивний
підхід до історичного процесу дозволяє побачити трагізм епохи та оцінити
героїзм людини, що здатна захистити високі цінності» (30, с. 992).
Прологом - як того й «вимагають» природні цикли та колообіг
історичного часу - до визрілого вже на схилі життя філософько-історичного
дискурсу Мирослава Поповича, звичайно, було дитинство з його, як в кожної
людини, унікальним морфогенезом пам’яті, що як своєрідна матриця
«біжучого по лезу» висвітлює, водночас затемнюючи, в певних символах та
значеннях ті чи ті непересічні, як то здається-жадається, чи уявно-справжні
події людського життєсвіту. Не все особисте опадає згодом, як листя
осінньої пори, сиротливо оголюючи на стовбурі життя гілля колишнього і
дум - напроти, «особистісне знання» забарвлює різноманітними значеннями
минулі життєві ситуації, перетворюючи їх на справжні «події», а колись
начебто буденні запитання - на сьогоднішні смисложиттєві запити.
Людина неначе раптом (адже в «надв’язуваної» пам’яттю повторюваності запитування неминуче виявляється) постає перед спонтанністю певних
холодних «порядків» та очищених філософською рефлексією універсальних
абстракцій, котрі у своїй прозорій чистоті, лише підкреслюють уявлювану
(справжню чи мниму) духовність, втім, безумовну, бездушність всілякого
універсального. Ось і в уяві Мирослава Поповича, як він згадує у передмові
до своєї розвідки, чим старше він ставав, тим частіше, з’являвся образ
розстріляної під час війни невинної дівчинки - розстріляної, хоча про це,
мабуть, й не гадали кати, в ім’я ідеї «надлюдини» (універсальністю якої,
нацисти облаштовували ідеологію «расової вищості» «арійців» та нищили
інші народи). Цей образ настільки глибоко зачепив уяву вченого, що
поставши в дитинстві як спантеличене «німе запитання», поклав надалі - вже
зрілому віці - початок дискурсу-розмислу історії (недарма М.Попович
пригадує це у своїй передмові до праці) : «Коли я бачу, як маленька дитина
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закриває очі, тому що їй здається страшним якійсь мультик, я завжди думаю
про цю дівчинку. Вона не могла закритись від зла рученятами. Ми були
безсилі їй допомогти. Я хотів би, щоби люди ХХІ століття не відчували
такого безсилля. Для цього нам і треба знати як можна більше і глибше про
джерела зла і добра» [там само, с.4]. Відтак, резюмує він, зрештою, ця книга
про історичні сенси, тобто – про добро і зло.
Отже, для М.В.Поповича, умовою запитування про сенс історії є
екзистенційна ситуація – подія його життя. Образ дівчинки стає символом
(сенсовою – запитувальноюполовинкою, що передбачає існування
відповідної до неї іншої (відповіді), відтак потенційного возз’єднання з нею,
возз’єднання запитання і відповіді). Взагалі, якщо абстрагуватись від
мислимої у даному випадку М.В.Поповичем ситуації, Symbol в різних
інтенційно заданих модальностях свідомості (предметної спрямованості і
формах виявлення, скажімо, буденної, правової, моральнісної, наукової
свідомості)легітимує
(відповідно,
виправдовує,
схвалює,
робить
припустимим, придатним, обґрунтовує) смисл пошуку. Тобто, легітимує сам
пошук відповіді на запит сенсу (відтак й його запитування), що, власне, й дає
поштовх дискурсу (кладе початок, с-причинює його). І якщо погодитись з
Полем Рікером, то відбувається це у такій послідовності його розгортання: 1)
інвенція (лат.-inventio), тобто знаходження, винахід (invenire quid dicere букв, «винайти що сказати»); 2) диспозиція (лат.-dispositio), тобто
розташування (inventa disponere – «розташувати винайдене»); 3) елокуція
(лат.-elocutio), тобто словесне оформлення думки, власне красномовство
(ornare verbis – «прикрасити словами»); 4) запам'ятовування (лат.-memorio);
нарешті 5) проголошення, виcловлення (лат.-pronunciato), тобто «виконання»
мови. Це стадії впорядкування (організації) дискурсу, що визначають його
подальший порядок - те, «що можна говорити, а що ні» (М.Попович).
Відбувається своєрідне впорядкування спонтанності і контингентності
сприйняття дійсності за допомоги рефлексії («cogito») – правдоподібних та
доцільних припущень, що знаково-семіотично і мовно-семантично, відтак
культурно, артикульовані. Звідси, надзвичайна евристичність думки, яку
поділяє й М. Попович про мову і мовлення як структури Порядку – мовний
порядок («картина») світу
невід’ємна в рефлексії від метафізично
онтологічної, більше того, в письмовій культурі символ Книги, Слова,
записаного слова –Biblio, закарбовують структури Порядку, подібно до того
як в міфічній свідомості Порядок символізують Космос, Боги, Древо Життя
чи-то Древо Пізнання (про це говорить й Попович, коли вказує на розділ
«числа» у П’ятикнижжі Моісея [30, с.60].
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Ідея «впорядкування», яка розкривається в дискурсі М.Поповича крізь
призму концептів «порядку» і «хаосу» достатньо характерна для його
історичних і культурологічних текстів, Посутньо вона близька до, мабуть,
вперше чітко сформульованого розуміння процесу виникнення «порядку із
хаосу» Іллі Пригожина та Ізабелли Стенгерс на ґрунті аналізу дисипативних
структур у біохімії, з якого надалі виростає ідея синергетики самоорганізації природних систем, яка включає поняття «стріли часу» і
переосмислює
співвідношення
випадковості
та
необхідності
як
нерівноважної детерміністської парадигми в новому діалозі з природою . Це
ще раз підкреслює «позитивізм» (науковість) мислення М.Поповича, і його
настанову на зближення природознавства і гуманітарних наук. Концепти
«порядку» і «хаосу» методо-логічно структурують дискурс, створюючи умви
можливості когітації комунікативних дій в живій комунікації, спрямованій
на розв’язання життєвих питань у спосіб їх тематизації, відтак об’єктивації
в міжсуб’єктній (інтерсуб’єктивній) сфері людської взаємодії в соціумі та
культурі.
Але «порядок» і «хаос» можуть виступати
в дискурсі в не
обов’язково відрефлектованій формі, скажімо, концептів, які на відміну від
понять не дефінують в конечних визначеннях множину значень, але
«смислово збирають» (С.Нерєтіна) цю множину. Таке смислове збирання –
впорядкування - можуть здійснювати й знаки та символи, а в наукових
текстах – метафори, «на тендітних крилцях яких тримається увесь Всесвіт»
(Ортега-и-Гассет). Знаковіо-символічне та «ейдосно-образне» впорядкування
хаосу значень життесвіту (ойкумени) буття людини здійснює вже міф. Тут
доречно нагадати розвідки Леві-Строса зі сттруктурної антропології, де він
підкреслює низку важливих особливостей міфу.Насамперед міф є складовою
частиною мовної діяльності, він передається словами і цілком входить в
сферу висловлювання Разом з тим міф є водночас
внутрішньомовне і
зовнішньомовне явище. Для того, щоб це зрозуміти, леві-Строс підтримує
думку Соссюра про необхідність розрізнення мови і мовлення як двох
взаємодоповнюючих вимірах – структурному і статистичному. Це дає змогу
встановити, що мова
зворотна в часі, а мовлєння –незворотне. Ця
подвійність, одночасно історична і позаісторична, пояснює, у який спосіб
міф може одночасно співвідноситися з мовлєнням (і в в такій якості
підпадати під аналіз), і з мовою ( якою він оповідується). З цим пов’язане й
те, що міф рівною мірою пояснює як минуле, так і теперішнє та майбутнє.
Сутність міфу як особливого виду мовних висловлювань становить не стиль,
не форма оповіді (розповіді), не синтаксис, а оповідана ним історія. Міф – це
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мова, але це мова, яка працює на найвищому рівні, на якому смислу вдається
відділитися від мовної основи, на якій він складається: (Див.: 17, с..186-187).
Таке тлумачення міфу як складової мовної діяльності і особливого
виду мовних оповідних висловлювань про історію спонукає Леві-Строса
протиставити міф поезії, не дивлячисm, як він пише, на їх схожість як
мовленнєвих висловлювань. Однак на противагу цьому структуралістському
тлумаченню співвідношення міфу й поезії в те5орії дискурсу є й інша точка
зору, яка в самій мові віднаходить «поезіс». Цю продуктивну, з нашого
погляду, точку зору онтологічно обгрунтовує Мартин Гайдеггер, і вона
містить великі можливості для проникнення в саму сутність дискурсного
мислення. «Наше відношення до мови, - пише німецький філософ, обумовлене тим способом, яким ми як затребувані подією належим до неї.
Ми можемо, мабуть,
у чомусь малому підготувати зміни нашої
віднесееності до мови.
Могло б пробудитися
відчуття: будь-яка
осмислююча думка є поезія, а будь-яка поезія - думка. Обидві належать одна
одній у зверненості до того сказу, в якому вже сказалось несказане, бо він є
думкою як подякою (40, с.273). Тут Гайдеггер висловлює глибоку думку про
те, що мислення відпочавтку є своєрідною мовно вираженою
вдячною
відповіддю - вдячним відношенням до буттєвої події життя.
Розгянемо це на прикладі аналізу О.Ф.Лосевим дискурсу
даньогрецької трагедії, як він розгортається в Аристотеля. Передовсім це поетичний дискурс. Поетичний, втім, не в новоєропейсьому художньомистецькому і літературному розумінні, адже «пойесіс» в Аристотеля постає
як найдієвіший спосіб словесного вираження «дії» - можливого в дійсності як «наслідування дії» («мімесіс дії» ). Тому він робить наступне зауаження
«поетам» початківцям, які словесно зображують характери людей а не дію,
позаяк саме важливе з того, що входить в трагедію це те, що відбувається.
Відак «наслідувати» трагедійним поетам треба не людям, але дії і життю,
щастю і нещастю, а щастя і нещастя полягають в дії, яка й створює
характери. Зображення характеров – то психологія, а справа трагедії, що
відбувається – смислова конструкція життя взагалі (18, с.728, 729).
Отже, Аристотель, пише О.Ф.Лосев, розмірковує над самою сутністю
буття, що полягає у втіленні дії і створенні дійсності людського життя й
будує своє розуміння поетичного дискурсу, який має схопити дійсність
того, що відбувається в її трагічному заломлені – перепетії. Так твориться в
наслідуванні («мімесісі») «трагічний міф» (оповідь, слово), який не є
психологічна картииа людини, її думок, почуттів, але чисто смислова
конструкція самого життя. Аристотель протиставляє міф натуралізму і
реалізму відображення людей подій Це-вимисел, площина або модус
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мовлення можливого, а можливе розуміється як протилежність дійсно
відбувшумося, протилежність тому, що трапилось. Відтак «життя» і
«дійсність» мисляться Аристотелем виключно в площині умо- споглядальних
конструкцій, або ж умоспоглядальної когніції. Це - не фото, але свідомий
«аналіз і вибір тих чи тих структур в життєву хаосі і буття» (там само, с.730).
Аристотель у такий спосіб посутньо визначає жанрову (згадаймо М. Бахтіна,
який дорівнював дискурс жанру) специфіку трагедії, і це особливо видно,
коли він проводить відмінність між поетом і істориком як авторами різних
дискурсів про події життя. «Історик і поет не тім різняться, що один говорить
мірним мовленням, інши немірним , адже твори Геродота можна було б
перекласти в метри, і все ж в метрах, як і без ніяких метрів було б це
історією, різняться вони тим, що один викладає те, що трапился, а інший те,
що могло б трапитися. Тому поезія глибше і значиміша за історію. Поезія
мовить більш про загальне, історія – про окреме (одиничне). Загальне є: що
такій-то особі (лицю) пристойно говорити або робити за ймовірністю або ж
за необхідністю» (2,с.1213-1214). О.Ф.Лосев підсумовує : «Ми бачимо, що
ідеальна структура житя, яка є для міфу його основою, є не лише умоспоглядальна можливість, але й деяка одинична загальність» (18,с.730).
Метафізичне поняття «щойності» (поняття «першої філософії») тут
застосовується Аристотелем до поезії, модифікуючи її предметність.
О.Ф.Лосев надалі у такий спосіб інтерпретує цю «щойність»,
посутньо оголюючи метафізично-онтологічні передумови когніції в
організації трагедійного дискурсу як його спирає і структурує Аристотель в
«Поетиці», виходячи з розуміння, що трагічни міф є наслідування «дії».
«…Будь-який знавець і любитель Аристотеля згадає… знамениту ХІІ книгу
«Метафізики», де про «рух» і «життя», які цікавлять нас, говориться якраз в
тому узагальненому вигляді, який виходить за межі окремих людей, що
живуть, і які є предметом саме «поезії», а не «історії» (там само, с.731). Тут,
на думку історика філософії античності, смислова картина світу подається як
енергія його сутності, що лежить в основі будь-якого руху, в основі будьякої події – це енергія Розуму, мислення мислення. Втім, «будучи сама по
собі смисловим ототожненням відстороненого смислу і конкретної речі,
тобто ототожненням логічного і алогічного і, отже, деякої смислової
виліпленості і картинності, розумна енергія може, тією чи тією мірою
втілюватися в матерії» (там само). Звідси: «Трагедія виникає тоді, коли цей
вічний і самодомінуючо-всеблагий Ум починає віддаватися
у владу
інобуттю і, визначаюсь
матеріально, стає з вічного часовим, з
самодовліючого – підкореним необхідності, і з всеблагого – страждаючим і
скорбним.Трагедія виникає тоді, коли починає підпадати руйнації і
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роздробленню сам факт, який носив до цього на собі всю повноту смислу і
цілісно виражавший і втілювавший вічну щойність і енергійно-розумну
самодостатність смислу в собі» (там само, с.733).
На нашу думку, цим спекулятивним розмислом з приводу
метафізично-онтологіних засад трагедійного дискурсу, що сягають міфу,
Лосєв посутньо натрапляє на проблему розрізнення когніції як акту і події
розуміння (тут відбувається немов би «оголення» онтології трагедійного
дискурсу, його «щойності») всередині
комунікативних структур
в
організації і розгорненні певного типу дискурсу і когнітивності дискурсу як
методологічної рефлексії над предметом розмислу. Бо ж далі він вдається до
своєрідної аналітики трагедії як живого мово-мовлення-мислення на сцені
перед глядачами і в театрі. А саме, як він пише, до «дедукції п’яти основних
моментів трагедії з міфу як розумної енергії» (там само) (щоправда, в
іншому місці він називає шість таких моментів, див. с.752).Отже, він виділяє
такі моменти (не будемо вступати в полеміку, це було б з нашого боку
проявом зухвалої самовпевненості) трагедіного мово-мовлення:
дія,
перепетія – ланцюг подій життя; взнавання, впізнавання в трагічному
міфічному дискурсі тих сфер буття, що відпали від цілого; пафос потрясіння від зламу, перервності просторово-часової нормальної
доленосності буття; страх - онтологічно-значимий цінніснй прояв невинної
першостихії людського буття й оцінка його трагедійними персонажами;
співчуття – значимий і знаковий прояв актантами трагедійного дискурсу
моменту відпадіння від цілого; очищення як поєднання з цілісністю буття.
Останнє - це не фізіологічний, психологічний чи моральний стан, а
онтологічна дія, що є наслідком
розгорнення трагічного дискурсу як
мімеісу дії.
Звідси, очевидно, можна казати, що в основі розгорнення трагедійного
поетичного дискурсу, що на відміну від комічного, який наслідує вакхічні,
сороміцькі пісні, а наслідує діфірамби, присвячені звеличенню дій людини,
лежать дві такі формоутворюючи когнітивні структури як «мімесіс» і
«катарсис».
Для нас, втім, важливим в аналізі конітитивності трагедії ( що
поставала не лише як трагічна свідомість міфу) є те, що трагедія, будучи
мімесісом дії, виставлялася (гралася акторами) на сцені, тобто поставала як
вистава. Це дає змогу показати як моменти трагедії об’єктивуючись у виставі
виявляють в когнітивності трагічного дискурсу структури, які ведуть до
теорії, відтак до когнітивності наукового дискурсу, звичайно, в його
зародковій теоретичній
формі. Тут доречно згадати міркування
як
Гайдеггеоа, так і Рассела щодо концепту «теорія», а саме можливості появі
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його в дискурсі міфологічно-ритуальної свідомості та трагедійного дійства у
формі античної театральної вистави. Однак спочатку про деякі особливості
структури та організації останньої.
Хор у виставі трагедії а античному театрі репрезентував, за словами
Фр.Шлегеля, ідеального глядача, з яким і співвідносились оцінка постановки
та сприйняття дійства. Якщо розглядати таке співвідношення хору та дійства,
в якому бере участь і разом з тим від якого дистанціюється хор, споглядаючи
та оцінюючи це дійство, в комунікативній площині, то тут напрошується
аналогія «ідеального глядача» з поняттям «ідеальної комунікативної
спільноти», введеним К.-О.Апелем та Ю.Габермасом для аналізу етики
дискурсу. Така аналогія, на наш погляд, може бути продуктивною в аналізі
співвідношення в трагічному дискурсі конфлікту антагоністичних сил
(гранично – Долі та героя) та їх примирення, певного «консенсусу»
непримиренних цінностей, що становить підгрунтя внутрішнього очищення
гладача – суспільного катарсису як такого. Театральна постановка трагедії,
тобто організація спостереження трагічного дійства, встановлює особливі
ролі та позиції, передусім позицію відстороненого глядача – позицію, що
внутрішньо притаманна і актору, і хору. Трагічне дійство постає тут і як саме
по собі, і як видовище. Глядач, утім, будучи відстороненим орхестрою від дії
– сакральної і смертельної реальності Долі, самою організацією трагічного
перетворюється на її учасника. Трагедія постає як «видовище» його
свідомості – свідомості як видовища, тобто постає як мистецтво, що наслідує
певний міфічний сюжет, оповідаючи про нього і зображаючи його.
Онтологією такого впорядкування (порядку) трагічного дискурсу як
видовища (тобто мистецького впорядкування) слугував сам спосіб
усвідомлення (розуміння) людиною свого буття в класичну добу
давньогрецької культури. «Будь-яке буття для грека класичної доби було
зримим і таким, що звучить. Принципово (по суті) невидимого і німого буття
він не знає. Це стосувалося всього буття і, звичайно, насамперед усього
людського буття. Німе, внутрішнє життя, німа скорбота, німе мислення були
цілком чужі греку. Все це – тобто все внутрішнє життя – могло виявлятися
назовні у такій формі, що звучить або є видимою», -зауважував свого часу
М.Бахтін (див.:Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования
разных лет. – М., 1975. – 504 с.С.284). У самій людині немає ніякого німого і
невидимого ядра: вона вся видима і така, яку можна почути лише у
зовнішньому бутті.
Як відомо, трагедія як жанр (а ми, слідом за М.Бахтіним,
А.Ж.Греймасом та Ж.Курте, вважаємо, що це один з типів дискурсу) виникає
як різновид хорової лірики, а саме її підставою стали, як вже зазначалося,
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дифірамби, тобто величальні піснопіння на честь бога Діоніса. Аристотель
категорично стверджував, що трагедія пішла від заспівувачів дифірамбу,
натомість комедія – від заспівувачів фалічних пісень (2,с.449). Прикметним
тут є те, що структуроутворюючим елементом трагічного дискурсу є
своєрідний прототип діалогу як літературної форми: хор запитує, а
заспівувач відповідає. Іншими словами, складається конструкція «запитання
– відповідь» як конструкція розгортання сюжету трагедії (як, утім, і комедії).
Взагалі, як зазначає О.М.Фрейденберг, в сюжеті трагедії важдиву роль
відіграє хорова основа, що включає соло, агони, перипетії,
Діалог, підкреслює дослідниця, виникає не з «респонзитивності» і не
із стихоміфії. Його народження сягає лірики, яка не є ще поняттєвою, позаяк
не знає чистого суб’єкта. Проте, виникаючи з поняттєвості, лірика примушує
співака поділяти світ на «себе» та «не себе». У кожній ліричній пісні не один,
а двоє учасників: той, хто співає, і той, кому він співає. І обидві ці особи
нерозділені, хоча їхнє розділення повністю усвідомлене (36, с.425).
Як зазначає О.М.Фрейденберг, трагедія має об’єктом не людину і не
часткову тему, не дробність вчинку або думки. Герой трагедії, незважаючи на
невеликий діапазон його дій та переживань, завжди значимий в усіх своїх
діях, думках та почуттях, оскільки він утілює стихію космосу. Це бачимо з
того, що по суті кожна трагедія є історія смерті живого героя, який не дожив
віку, смерть заживо (“Антигона”, “Аякс”, “Іфігенія Авлідська”, всі “Орестеї”)
або драма тіл, не похованих, але зрештою таких, що отримують поховання.
Герой же отримує смерть. Це і є певною мірою «доля», «жереб» як одна з
можливих шальок есхатологічних терезів. Таким є момент того, що судиться
й випадає на долю героя. Смерть, яка випадає на долю, втілюється, скажімо,
у навалі ворогів, остання ж постає у вигляді буремного моря, повені, пожежі,
картини яких доповнюються сценами тотального руйнування, вбивства,
грабунку. Образ війни у такий спосіб переростає звичайну картину й набуває
космічно-есхатологічного характеру.
Роздоріжжя двох можливих шляхів – по той чи по цей бік – також
символізований у трагедії у вигляді космічних образів, найчастіше – обрію,
межі, воріт, дверей. Так, померлий просить, щоб двері відчинилися: він
стоїть і молить, плаче. У Софокла Аякс робить саме це. Хор виголошує
сакраментальне: «Відчиніться ж!» І Текмесса повторює це саме: «Ось
відмикаю». Двері відчиняються, Аякс увіходить. Сам цей мотив не є
езізодичним, адже трагедія відкривається тим, що Одіссей весь час стежить,
де Аякс – «усередині чи не всередині намету». Афіна бачить, як Одіссей
«заглядає всередину» (36, с.318-319).
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У цьому пункті аналізу трагічного дискурсу ми натрапляємо, як на
наш погляд, на центральний момент у розумінні трагічної свідомості як
«незнаного знання», а саме на мотив «зорового сприйняття», який, як ми
бачили вище, є конститутивним моментом організації трагічного дійства.
Вже «дотрагедія», як відзначають дослідники, являє собою дійство дивлення
на деяку панораму, яку показують. Такий показ мав два варіанти – в
епооптиці та еподиктиці містерій і в зорових дійствах балаганно-циркового
типу. «Зоровий мім», якого правильніше було б, пише О.М.Фрейденберг,
слідом за Аристотелем називати «мімесисом дії», і становить фермент
трагедії. Цей зоровий комплекс, як ми вже знаємо, Аристотель і робить
засадовим для зорової експозиції трагедії, адже її дивляться: це те, що видно
очима, зримий вигляд, «видовище», декорація (тобто «постановка»). У
трагедії показували «звичаї» («етос»), водночас розповідаючи про них
(нарації хору, вісників тощо). Але у цьому випадку нас цікавить те, що
генетично «мімесис» як трагічний «показ» і «нарація» проходить шлях від
міфологічної семантики до поняттєвого узагальнення, дискурсно
оформлюючи трагічне знання як незнане, що готує «катарсис» і розкриває очі
глядачів на справжній доленосний перебіг подій, в яких задіяні боги, герої та
пересічні смертні. Дискурс цей розгортається насамперед як агон між хором
або вісником та героєм (щоправда, досценічна трагедія являла собою
«самодіяльний» мімесис у формі хорового агону і в цьому плані була
невіддільною від хорових ліричних агонів; узагалі ми не знаємо
давньогрецької трагедії, яка не була б водночас і ліричним жанром;
ліричними формами трагедії тут є її хорові та самотні пісні, які співіснують з
власне ліричними гімнами, гіменеями, плачами, мольбами, скаргами,
епіпікіями тощо). Для мети нашого дослідження передусім важливо вказати
на головні риси дискурсу, який, будучи вплетеним у живу комунікацію,
конституював і водночас організував сприйняття світу як sui generis (з латини
– «своєрідний, специфічний, незвичний, оригінальний») трагічного, а відтак і
продукував певне трагічне знання.
Це трагічне знання відігравало в античному полісі роль регулювання
громадських відносин. Інституціалізуючись у театрі як «трагічне дійство»,
воно виконувало соціальну, а саме освітньо-виховну функцію. Не випадково,
що розквіт трагедії припадає саме на період високої класики та добу грецької
Пайдейї. Саме як «театральне дійство» трагедія вивершується над «трагедією
як культовим обрядом». Це вже вистава, в організації якої держава («поліс»)
бере безпосередню участь і визначає порядок її проведення. Відомі
драматурги – Есхіл, Софокл, Євріпід, Арістофан – мали справу з цим наперед
установленим порядком. Таке розуміння, інституціалізація і формування
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завдань у впорядкуванні трагічного дискурсу на сцені окреслює межі
припустимого та прийнятного зовні – в організації драматичного дійства як
агону та змагання, і зсередини – у розкритості та оцінці смертельного
конфлікту Долі та героя. Ці межі припустимого та прийнятного, утворюючи
підстави можливого толерування як простого виявлення деконсенсусної
суспільної злагоди, легітимували високий соціальний статус акторів і
значимість трагедії у полісному житті.
Відтак виявляється органічний зв’язок трагедії з освітньо-центричною
моделлю античної культури, понад те, репрезентації у соціальній (політичній,
полісній) функції трагічного самої ідеї давньогрецького Просвітництва – ідеї
«Пайдейї» як такої. Можна лише погодитися з В.Йєгером, коли той вбачає в
трагедіях Есхіла поезію великого політичного та виховного значення.
Справді, трагедія з часів Есхіла, тобто від VI – V сторіч до н.е., витіснила міф
як носія моральнісної ідеї. З іншого боку, ми бачили, що постановка трагедії
була обов’язком держави, а їх відвідування – громадянським обов’язком: у
трагедії поліс і держава немовби знову пізнавали одне одного.
На прикладі трагедії як дійства ми бачимо, що нормативне мислення
могло народитися лише в «громадянському суспільстві», де «воля»
можновладця (ів) не визначала все. У цьому суспільстві виникає уявлення
про «належне», що не звідне до «сущого», про норми і цінності, які
проявляються і об’єктивуються в живій комунікації, в мовленні людей, які
спілкуються між собою, зрештою, виникають уявлення про
певні
«абстракції», які слід утілювати в життя. Трагедія виявляє той спосіб
перебування людини, яке Гайдеггер називає «протистоянням», що передує
предметному мисленню, і яке сповна заявляє себе лише в новітній науці –
науці Нового часу. «Але у який спосіб, – запитує філософ, - протистояння
присутнього виступає на передній план і присутнє стає предметом для уявлення, зможе для нас прояснитися, тільки коли ми запитаємо, що таке
дійсність у відношенні до теорії, а отже, певним чином і завдяки теорії? Або
якщо повернути запитання інакше: що означає в тезі «наука є теорія
дійсного» слово «теорія»? Іменник «теорія» походить від грецького
дієслова θεωρεϊν. Відповідний іменник звучить грецькою як «феорія».У цих
слів високий і втаємничений сенс. Дієслово θεωρεϊν виникло від зрощення
двох кореневих слів θεá і ΰρáω. Θεá (пор. «театр») – це видовище, вигляд,
лик, в якому річ з’являється, вид під яким вона виступає. Платон називає
цей вид, під яким присутнє показує, що воно є, «ейдосом». Побачити, εíðενáí
цей вид – значить відати, знати. Друге корневе слово в «феорії», дієслово
ΰρáω, означає дивитись на щось, охоплювати поглядом, розглядати. Отже,
θεωρεϊν бачити явлений лик присутнього і зряче перебувати при ньому
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завдяки такому баченню (40, с.242-243). Завершуючи цей свій розмисел,
Гайдеггер підкреслює, що для греків споглальне життя в своєму чистому
образі як мислення, є вища дія. «Феорія» сама по собі, а не як щось
привнесене корисне, є завершенний образ людського буття, бо як чисте
відношення до ликів присутнього, яке своєю явленістю заторкує людину,
являє близькість богів. І разом з тим «феорія» розкриває для сприйняття і
зображення «архе» - первні присутнього, що надалі у Аристотеля постало
як основа і причина. І звертаючись до етимології Гайдеггер виявляє ще одне
важливе значення «феорії», яке на нгаш погляд, дає змогу прослідкувати в
мові екзистнційні засади становлення предметного наукового мисленняв
його дискурсно-комунікативному заломлені, а саме - обережну і оберігаючу
увагу до буття, що сприяє справжності його виявлення в мові, власне
розкриттю його як істинного буття (там само).
Цікаво, що й Бертран Рассел, вже з інших концептуальних позицій,
пише майже те саме. «Зміни в значенні слів часто розкривають нам дуже
багато…. Я говоритиму ппо слово «теорія» Первісно це було слово орфіків, і
Корнфорд (історик філософії - Ю.І.) тлумачить його як «пристрасне й
співчутливе споглядання»…Соглядач ототожнюється з Богом0страдником,
умирає в його смерті і воскресає знову у його новому народжені. Для
Піфагора «пристрасне й співчутливе споглядання» було розумовим і мало
своє джерело в математичних знаннях. Таким чином, через піфагорійство
слово «теорія» поступово набуло свого нинішного значення; але для всіх тих,
кого надихав Піфагор воно зберігало елемент екстатичного одкровенння.
Тим, хто засвоїв у школі дрібку математики нехотя, це може видатися
дивним; але для тих, хто час від часу зазнавав п’янкого захвату, раптово
збагнувши якусь математичну істину, для тих, хто любить її, піфагорійський
погляд видається цілком природним, навіть якщо він хибний» (32, с.41).
Відтак ми натрапляємо на проблему когнітивного горизонту наукового
дискурсу.
Когнітивний горизонт наукового дискурсу. Кант
своєрідно
окреслює «когнітивний горизонт» (Ю.Габермас) свого критично-наукового
філософського дискурсу, якщо такий горизонт розуміти як такий, що весь
час віддаляється і постає як екзистенційна чи-то антропологічна інтенція
людського розуму. Це - знаково-семіотично уявно-уявлюваний простір, що
задається запитуванням як ми маємо діяти сподіваючись на відкриття нових
можливостей пізнання:
якась певно-непевна, знано-незнана, конечнобезконечна перспектива візії передбачувань, сподівань, очікувань від
можливих і дійсних актів пізнання і характеру (форм) майбутнього знання. В
цьому контексті когнітивний горизонт може бути інтерпретованим в
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культурно-історичному сенсі як простір появи і становлення знання та
концептів і концепцій, пов’язаних з цим знанням, що постають у думці та
діях.
Деякі позиції такого до певної міри формалізованого визначення
когнітивного горизонту можна побачити в першій передмові Канта до
«Критики чистого розуму». «Часто-густо ми чуємо скарги на поверховість
способу мислення нашого часу і на занепад ґрунтовної науки. Однак я не
знаходжу, щоб ті науки, основи котрих закладені міцно, якими є математика,
природознавство та інші, якось заслуговували на цей докір; радше навпаки,
вони ще більше закріпили за собою свою бувалу славу ґрунтовності, а в
природознавстві навіть переважають її. Цей дух міг би перемогти й в інших
галузях знання, якщо б потурбувались насамперед покращити їх принципи.
За нестачі таких принципів байдужість і сумнів, а також строга критика
слугують скорше доказом ґрунтовності способу мислення.. Наша доба є
справжнє століття критики, якій має підлягати все. Релігія на основі своєї
святості і законодавство на основі своєї величі хочуть поставити себе поза
цією критикою. Однак у цьому випадку вони справедливо викликають
підозру і втрачають право на щиру повагу, яку розум надає тільки тому, що
може встояти перед його вільним і відкритим випробуванням» (13, с.8)
Когнітивний горизонт може бути описаний й через введений М.Фуко
концепт «епістеми». Виходячи з концепції мовного характеру мислення і
розуміючи діяльність людей через «дискурсивні практики», М.Фуко
постулював для кожної історичної епохи існування специфічної «епістеми» проблемного поля досягнутого на даний момент «культурного знання», що
утворюється «дискурсами» різних наукових дисциплін. Отже, у М.Фуко
«епістема» виступає як історичне конкретне «пізнавальне поле», що включає
й наукові уявлення свого часу. Він виділив принаймні п’ять таких полів –
античне, середньовічне, ренесансне, просвітницьке й сучасне, хоча два перші
не отримали у нього експліцитного описання. Фактично ж він, як вже
зазначалося вище, розглянув три чітко протиставлені одна одній епістеми:
Відродження (ХУ-ХУІ ст.), класичний раціоналізм (ХУІІ-ХУІІІ ст.) і
сучасність (від початку ХІХ ст.) (37,с.13-15). Епістема у М.Фуко носить
своєрідний «децентрований» характер, позаяк позбавлена чітко визначеного
центру, відтак виключає питання звідки виходять приписи культурномовних норм, які визначають специфіку кожної історичної епістеми. Це
пояснюється тим, що епістема утворюється з локальних дискурсних, в тому
числі й наукових, практик, а останні характеризуються обмеженням поля
об’єктів, що визначаються легітимністю перспективи для агенту знання і
фіксацією норм для вироблення концепцій і теорій. Отже, кожна дискурсивна
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практика передбачає взаємодію приписів, які встановлюють її правила
виключення і вибору.
Подальшу конкретизацію поняття «когнітивного горизонту» може
отримати через саме поняття «дискурсу». Простір, в якому ми мислимо, не
є повнотою світу, в якому ми живемо (Г.Башляр)], а дискурс життя має
інший час, ніж життя (М.Фуко). Щоб відповісти що це так, ми маємо, на
мій погляд, перевести осмислення життя з лінійної перспективи бачення, у
вимір «оберненої перспективи» (о.П.Флоренський), власне, такої
епістемологічної перспективи, де місце евклідово-ньютонового простору
розгорнення мислення – ізотропного, гомогенного, безконечного,
трьохвимірного – заступає «множинний» топос багатовимірного і
різноцентрованого бачення світу. Це своєю чергою виводить «життєзнання»
за межі лінійного простору уявлення і висловлення у сучасний
(структурований природничонауковим «перевідкриттям часу» (І.Пригожин) і
«хронотопом» (М.Бахтін) гуманітарії) подієвий простір розуміння і
дискурсного вираження поняття епістеми. Тут, на мый погляд, евристичною
виглядаэ думка М.Фуко що існує якийсь глобальний принцип організації усіх
проявів людського життя - «деяка структура, що передує іншим структурам»,
за законами якої вони конституюються й функціонують. Цій «домінантній»
структурі приписувався мовний характер, відтак вона тлумачилась за
аналогією з мовою
Епістемологічний аналіз поняття «дискурс» виходить за межі мови,
уточнюючи водночас наші уявлення про пізнання як про діяльність з мовою.
Дискурс – це вітальне знання, що знаходиться у безпосередній взаємодії з
його творцем, і водночас з умовами пізнання (предметними, соціальними,
культурними). Можна погодитись з І.Касавіним, що вивчення дискурсу в
різних галузях знання та діяльності, дозволяє набагато повніше
схарактеризувати ці типи знання з погляду їх креативності і живого
функціонування в культурі. Цілком слушними, на наш погляд, є й вказання
на дві тенденції, які (ми на це вказували вище) філософ виділяє слід за
В.Мароші (вони можуть як зійтись, так і розійтись): перша - досліджувати
дискурс як будь-яку мовленнєву (комунікативну) практику, включаючи до
неї і невербальні одиниці (жест, міміку, рух тіла) чи – друга - обмежити
сферу дискурсу «дискурсивним» (логіко-формалізованим, поняттєвим,
термінологічним) (14.с.7).
Когнітивний горизонт науково-критичного дискурсу відтак включає
1) епістемно задані операції узагальнення і концептуалізації, 2) поняття
дискурсних практик та їх перервності, в контексті яких це відбувається, 3)
сумісності і несумісності перспектив бачення та проблему їх визнання, отже
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4) категорний і поняттєвий простір обговорення, дискусії, «діалогу» і
пов’язаної з ним зміни, ерозії, смислової дифузії концептів, 5) неминучість та
креативність конфліктів у визначенні і критичному обговорені перших
чотирьох позицій, їх ціннісно-нормативної легітимації та логічній
аргументації.
Побіжні висновки. Сучасний науковий дискурс має специфічні риси,
які відображають суспільно-політичні процеси, культуру, зрештою, навіть
менталітет й цінності народу. Філософські, екзистенційно-антропологічні і
міждисциплінарні дослідження цього феномена мають важливе значення і
самі по собі являють науковий інтерес. Так, у науковій літературі, не
дивлячись на декларування щодо його цілісного дослідження (у єдності його
лінгвістичних і екстралінгвістичних складників), повсякчас аналізують його
лише в полі мовно-комунікативного простору.
Вищезазначене спричиняє низку наслідків: так, по-перше, із рефлексії щезає
зв’язок дискурсу з мисленням, який фіксує вже одне зі значень слова (лат.
discursus – міркування, розмисел); по-друге – втрачається зв’язок дискурсу
власне із суб’єктом мислення, тобто значно звужується його когнітивний
вимір. Втім, історично в процесі свого розвитку філософія, особливо
починаючи з Декарта, виявдяда іманентний зв’язок свого дискурсу з
дискурсивністю.
Філософія в цій історичній перспективі постає не лише як теорія
(«метафізика»), але й як діяльність, а саме - діяльність інтерпретації, що
послуговується мовою і розгортається в серії мовленнєвих висловлювань, що
організуються суб’єктом (автором, адресантом) в певні тексти і структурно
організовуються як певна дискурс на практика в певній дискурсній формації
дисциплінарно, видаючи певну волю до знання, до істини. Неодмінною
передумовою такої подвійної реалізації (в даному випадку філософського
дискурсу) є паресія («паресія» - етімологія: вільна мова, модальність
висловлювання істини) - людина, яка висловлює «всю правду», («каже все»),
- таким, незвичним для слуху, майже дражливим, словом Мішель Фуко
визначав максимальну ступінь етосу в практиках дискурсу щодо істини. Нині
когнітивний горизонт філософського дискурсу визначається ще й тим, що
філософія активно вступає у «ділову співпрацю» з природничими та
соціогуманітарними науками і далі більше долучається до осмислення та
вирішення конкретних і нагальних проблем, котрі постають перед людством.
У такий спосіб вона перетворюється на філософію науки.
В цьому сенсі
традиційна філософія вже не є компетентною у вирішенні серйозних питань
доби. Саме тому потрібна її реконструкція, яка не повинна відбуватися
лише шляхом підвищення вченої ерудиції про минуле, а яка б висвітлювала
49

питання, що турбують людство сьогодні. Втім, зберігається й її традиційне
розуміння як діалогу між вільними та раціонально мислячими людьми, які
не знають істини, але переконані в її існуванні (В.Межуєв) – ця теза
послідовно і аргументовано доводиться в рецензованій монографії.
Відтак з позицій когнітивного горизонту філософського дискурсу сам
науковий дискурс постає в своїх особливих, відмінних від інших дискурсів,
особливостях. Насамперед його
можна позиціонувати як предметне,
послідовне, системне і обґрунтоване мислення, опосередковане
комунікативними актами, які розгортаються у мовно-мовленнєвому
соціокультурному, інституційно-науковому та науково-дисциплінарному
вимірах. При цьому акти семіотико-семантично матеріалізовані постають
«ззовні» як трансляція інформації (знань) від суб’єкта до адресата (подія
повідомлень), «зсередини» – як мовлення. Отже, висловлювання, в яких
пов’язані такі акти, завжди перевершують самі себе (отже, й можуть
переважати одне одне , потенціюючи семантично різні значення), але у будьякому випадку вони усно чи письмово мовно організовані і логічно
впорядковані як «констативність», «експресивність» і «сугестивність»
суджень в мовленні. (М. Попович). Акцент в науковому дискурсі, втім,
робиться на «констативності» висловлювань, логічно побудованих як «modus
ponens», чим власне й визначається його специфіка.
Істотна особливість наукового дискурсу – інтенсіональні контексти,
що логічно описується «М знає, що Х…». Але тут варто говорити й про
загальний контекст дискурсу (лат. contextue – з’єднання, зв’язок) – ситуацію
(подію) конкретного міркування (розумово-мовленєвого акту), акту
комунікації, коли суб'єкти з’ясовують смисл і предметне значення термінів,
висловлювань, промов, текстів. Контекст наукового дискурсу не лише
визначає специфіку доказових міркувань, проте і їх глибинний смисл та
зв’язок із «життєсвітом» людини. Це визначає таку особливість розгорнення
наукового дискурсу як його історичність, або ж його просторово-часовий
вимір.
Соціально-культурні чинники, що визначають когнітивний горизонт
дискурсу, змінюються в часі та зумовлюють особливості розгортання
наукового дискурсу, відтак й його дослідження. Загалом, ці чинники
розподілені відповідно до сучасного поділу наук на природничі,
соціогуманітарні та технічні. Для вищезазначених чинників притаманні такі
головні властивості:
а) загально- та спеціально-наукова мова міркування;
б) предмет обговорення;
в) методи аргументації;
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г) логіко-понятійний, операційний та категорійний апарат суджень;
ґ) науковий етос аргументації.
Когнітивний контекст наукового дискурсу показує вирішальну умову
його розгорнення – логіко-поняттєву дискурсивність, що веде до
категоризаці та концептуалізації об’єктно репрезентованої предметної
дійсності. Концептуалізацію в когнітивному контексті можна подати як
процес певного набору когнітивних операцій щодо дійсного та уявнюваного
світів, які розгортаються за допомоги мови в мовленні. Відтак наукове
пізнання не можна зводити до виключно мислительних операцій, це когніція плюс воля до мислення (мовленнєві акти). В мові фіксується не
лише досвід пізнання та практичної дії, але й моделювання (проектування)
дійсності. Мова розкриває когнітивні механізми роботи свідомості людини
за допомоги знаків, специфічно кодифікуючих і трансформуючих
інформацію про світ, який сприймається на випередження, оберігаючи
ойкумену людського буття і практикуючі певні дискурси, в мережі яких одне
з чильних місць належить науковому.
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В.П. Драпогуз
Науковий, ненауковий і позанауковий дискурси:
критерії розрізнення
Мета
дослідження полягає в осмисленні
сутності, природи і
особливостей прояву і розгортання дискурсу в контексті єдності його
лінгвістичних і екстралінгвістичних факторів, зв’язку дискурсу з мисленням
(предметним,
системним,
обґрунтованим),
опосередкованим
комунікативними актами, які розгортаються у мовленнєвому, інституційнонауковому та соціокультурному вимірах. Будемо виходити з розрізнення
понять «дискурсу» і « дискурсивності».
Дискурсивність мислення розгортається в послідовності понять
(суджень), протиставляючись інтиїтивному мисленню. Є різні інтерпретації
інтуїтивного і дискурсивного пізнання (Декарт, Спіноза, Ляйбніц).
Дискурсивність мислення пов’язують із здатністю слів мови бути знаками
загальних понять (Т. Гоббс). В німецькій класичній філософії дискурсивна
ясність понять протиставляється інтуїтивній ясності (І.Кант), а Гегель
протиставляв дискурсивне мислення (ототожнюючи його з формальним)
спекулятивному мисленню. Трактовка дискурсивного пізнання в якості
антитези інтуїтивного збереглася і в ХХ ст. (А. Бергсон, М. Лоський, Л.
Шестов).
Лінгвістичний поворот у філософії ХХ ст. (звернення до мови, до
аналізу семіотичної діяльності) призвів до того призвів до усвідомлення мови
як найголовнішого компоненту взаємодії людей і механізму здійснення
когнітиних процесів, виражених в різних текстах, що аналізуються в різних
аспектах (семантичному, прагматичному, референтному, емоційнооціночному тощо). Лінгвістика не тільки спрямувала увагу на цілісність
тексту, але й звернулась до вивчення його усталеної єдності чи дискурсу,
розуміючи останній як механізм породження висловлювань і продукування
текстів. В центрі уваги лінгвістів виявились проблеми дискурсу, який
розглядався як складне комунікативне явище, що включало окрім текста і
деякі нелінгвістичні фактори (установки, цілі адресатів, їх думки, самооцінки
і оцінки іншого). Це вивело, передовсім у французькому структуралізмі, на
проблему функціонування специфічних «дискурсних практик» з їхніми
правилами, концептами і стратегіями. Звідсі, скажімо, гуманітарне знання
(за М.Фуко) розглядається як аналіз дискурсних практик, які містяться не в
суб’єкті пізнання чи діяльності, а в анонімній волі до знання, що формує
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об’єкти, про які ці дискурси розмірковують. Все це окреслює нові
перспективи дослідження дискурсу.
Серед проблем теорії наукового дискурсу вирізняється насамперед
проблема неоднозначного потрактування дискурсу. В сучасній філософії ця
неоднозначність виявляється, зокрема, в тому, що під дискурсом розуміється
мовленнєва конструкція, яка монологічно розвивається (наприклад, мова чи
текст). Водночас часто-густо під дискурсом розуміється послідовність
комунікативних мовленнєвих актів. Це може бути розмова, промова, діалог,
письмові тексти, що містять посилання і присвячені спільній тематиці.
Дискурс пов’язують з мовленнєвою активністю, яка характеризується
специфічною лексикою. Його продукування здійснюється за певними
правилами синтаксису і з певною семантикою, що уможливлює передачу тих
чи інших смислів. Найголовнішим критерієм дискурсу виявляється особливе
мовне середовище, в якому утворюються мовленнєві конструкції. Тому сам
концепт «дискурс» потребує відповідного визначення - «науковий дискурс»,
«політичний дискурс», «ідеологічний дискурс”, «філософський дискурс»
тощо. Іншими словами, дискурс – це «мова в мові», тобто певна лексика,
семантика і синтаксис, що проявляють себе в актуальних комунікативних
актах, мові і текстах.
В дискурсі не завжди переважає регламентованість поведінки його
учасників. Дискурси можливі навіть тоді, коли непримиренні співучасники
відкидають загальнообов’язкові правила ведення бесіди в процесі
обговорення тих чи інших проблем. Ігнорування принципу сумірності
характерне для сучасних постмодерністів, які розглядають відкриті
(аномальні) дискурси як способи здійснення деконструктивних процесів.
Дискурс – одне з базових понять сучасної науки. Щодо його
визначення і класифікації існують різні підходи, що обумовлює
різноманітність його типологій. Виділення наукового дискурсу визначається
сферою діяльності. У процесі наукового спілкування відбувається
комунікація з читачем та з науковими опонентами. Інструментом та
маркером спілкування слугує система посилань. Це означає, що процес
наукової комунікації можна назвати полілогом, до складу якого входять
наукові статті та твори інших жанрів, що належать до монологічних форм
публічного мовлення.
Щоб описати конкретний тип дискурсу, треба розглянути такі його
компоненти, як учасники, хронотоп, цінності, стратегії, матеріал, різновиди і
жанри, прецеденті тексти і дискурсивні формули. Загальна мета наукового
дискурсу – це процес виводу нового знання про предмет, явище, їх якості і
властивості, представлений у вербальній формі і обумовлений
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комунікативними канонами наукового спілкування, а саме: логічністю
викладу, доказами істинності і хибності тих чи інших висловлювань,
максимальною абстракцією предмета розмови. Дискурс як пояснення і
кваліфікація фактів широко застосовується в різних галузях сучасної
природничої та гуманітарної науки.
Наведемо деякі визначення дискурсу.
Дискурс – послідовне розгортання мислення, вираженого в поняттях і
судженнях (на противагу інтуїтивному осягненню істини без логічного
доказу). [Петрук Н.К. та інш. Філософія науки. – Хмельницький, 2018. С.
255]. Тут не розрізнюються поняття «дискурсу» і «дискурсивності». Маємо
визначення дискурсу в методологічному плані. Дискурс – теоретикоаналітична процедура, метод наукового аналізу комплексу проблем з
акцентуванням на логічно-понятійних елементах та засобах аналізу, єдність
розуміння яких зумовлюються наявністю спільних настанов у дослідників
(філософський словник соціальних термінів. За ред. В.П. Андрущенка. –
К.:2002, с.247).І. Касавін виділяє в теорії дискурсу такі концепти, як
“дискурс-аналіз”, “дискурс, розмова, риторика”, “дискурсивні формації”
(Экциклопедия эпистемологии и философии науки. – М.: 2009. С. 194-204).
Фундатор епістемологічного вивчення дискурсу М. Фуко розглядав його як
тип мислення і ракурс бачення суспільної проблеми. Дискурси не тільки
можуть змінювати один одного або співіснувати одночасно, підтримуючи
один одного, вони можуть також перебувати і в стані конфлікту,
суперечності. Дискурс – це просто мова в процесі її застосування, чи то
письмового, чи то усного (Енциклопедія постмодернізму. – К.:2003, с.126).
Відомий український філософ В.Лук’янець дає узагальнене визначення:
«У сучасній філософії дискурс – це “розмова”, “бесіда”, “мовне спілкування”,
“мовленнєва практика” будь-якої спільноти, яка опосередкована універсумом
лінгвістичних знаків, соціальних інститутів, культурних символів. Дискурси
можливі навіть тоді, коли полярно орієнтовані співучасники…, відкидають
будь-які загальнообов’язкові дисциплінарні правила поведінки, що
уніфікують їх» (Філософський енциклопедичний словник. – К. :2002.с156).
Деякі соціальні філософи зазначають: «В кінцевому підсумку робочою
дефініцією дискурсу може слугувати поняття певної, історично конкретної
інтелектуальної практики чи стилю мислення” (К.С. Пигров. Социальная
философия. – СПб,2005, с.48). У фундаментальній праці “ Социология:
Энциклопедия / Сост. А.А. Грицанов и др. – Мн.:2003.”, підкреслюється, що
дискурс, дискурсія в широкому смислі слова являють собою складну єдність
мовної практики і екстралінгвістичних факторів, необхідних для розуміння
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тексту, тобто таких, що дають уявлення про учасників комунікації, їх
установках і цілях, умовах побудови і сприйняття повідомлення (с.288).
У дискурсі реалізуються знання по світ (природу, суспільство,
людину), особистісні установки і ситуації реального життя. Сучасний
науковий дискурс є складним синтетичним когнітивним феноменом
особливого типу. Учасниками наукового дискурсу є вчені, дослідники, що
формують певні наукові спільноти. Мета означеного дискурсу пов’язана із
принциповим орієнтуванням на одержання нового знання, а тому важливими
для нього є критерії науковості: систематичність, критичність, загальнозначущість результатів. Основне завдання автора наукового тексту полягає у
демонструванні істинності своєї позиції у процесі пізнання об’єкта наукового
дослідження.
Науковий дискурс є єдністю таких складників: системи
онтологізованого знання (наукова картина світу), наукової комунікації
(способи наукової взаємодії) і системи наукових текстів
(способи
вербалізації наукового знання відповідно до правил наукової комунікації).
Систему формул у рамках наукового дискурсу репрезентує науковий стиль
як специфічна підсистема засобів. Основні риси наукового стилю – це
поняттєвість, логічність, однозначність, нейтральність. Науковий дискурс
припускає апелювання до системи знання, сформованої в рамках тієї чи
іншої науки, а тому одним із його базових параметрів є інтертекстуальність.
Остання є суттєвим текстотвірним чинником, оскільки реалізує динаміку і
наступність наукового знання в теоріях, концепціях, персоналіях.
Науковий дискурс – це мовленнєва взаємодія між ученими. Його
цінності виражені у концептах “Знання”, “Істина”, “Дослідження”. Науковий
дискурс – це науковий текст як результат соціальної дії, фокус дії мовних і
мовленнєвих, соціокультурних і прагматичних, когнітивних і психологічних
чинників. Означеному дискурсу притаманні категоріальні ознаки
інтертекстуальності, діалогічності.
Інтертекстуальність виявляється у насиченості наукових текстів
цитатами, посиланнями, прецендентами текстами. У науковому мовленні
вона є універсальним принципом побудови наукового тексту на рівні змісту.
Інтертекстуальність пояснює той факт, що будь-яка наукова праця
ретроспективно і проспективно пов’язана з іншими дослідженнями і
позиціонується як своєрідний мікротекст у загально науковому макротексті.
Учасниками наукового дискурсу є дослідники як представники
наукової спільноти, при цьому характерною особливістю цього типу
дискурсу є принципова рівність усіх учасників наукового спілкування,
оскільки ніхто з дослідників не володіє монополією на істину, а сам процес
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пізнання змушує кожного вченого критично ставитись як до чужих, так і до
власних пошуків.
Отже, науковий дискурс має відповідати трьом основним вимогам:
його проблематикою має бути вивчення природи, суспільства, людини;
статус його учасників має бути однаковим, а способом його реалізації має
бути творчий діалог у широкому розумінні цього поняття. Саме ці ознаки
уможливлюють виділення наукового дискурсу з-поміж
інших типів
дискурсів.
Науковий дискурс у найзагальнішому сенсі відображує структуру
наукового пізнання. Останнє - це процес отримання об'єктивного та
істинного знання. Наукове пізнання має трояке завдання, пов'язане з описом,
поясненням і передбаченням процесів і явищ дійсності. Наукові знання
характеризуються об'єктивністю, універсальністю, претендують на
загальнозначимість. Однак, пізнання не обмежується сферою науки. Знання в
тій чи іншій своїй формі існує і поза межами науки. Поява наукового знання
не відмінила і не спростувала, не зробила непотрібними інші форми знання.
Переконливо звучать слова Л.Шестова про те, що «очевидно, існують і
завжди існували ненаукові прийоми пошуку істини, котрі приводили якщо не
до істинного пізнання, то до його початків...» [11, с. 171]. У найзагальнішому
сенсі позанаукове знання - це знання, що не вписується в жорсткі канони
наукової раціональності, а також являє собою спосіб освоєння дійсності,
відмінний від науки; форми пізнавальної діяльності, що виникають як
альтернативи або доповнення до існуючих видів наукового знання. Головним
критерієм віднесення конкретної форми пізнавальної активності до сфери
позанаукозого знання є невідповідність загальноприйнятим критеріям
побудови і обґрунтування наукових теорій, а також нездатність дати
переконливе раціональне тлумачення феноменів, що вивчаються. Коли
розрізняють наукове, що ґрунтується на раціональності, і позанаукове
знання, то слід зауважити, що позанаукове знання не є чиєюсь вигадкою чи
фікцією. Воно продукується в певних інтелектуальних спільнотах, у
відповідності з іншими (відмінними від раціоналістичних) нормами,
еталонами, має власні джерела і засоби пізнання. Позанаукове у формі
міфологічного, філософського, релігійного чи мистецького шляхів пізнання
протягом тривалого часу було домінуючим в культурному поступі людства,
задовольняючи інформаційно-практичні та духовні потреби особистості й
суспільства. Наука як суспільний інститут і особлива спільнота фахівців
з'являється лише на початку сімнадцятого сторіччя і тільки із середини XX її
роль стає провідною у суспільному розвитку. Відповідно цього формується й
класичний науковий дискурс.
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На початку ХХІ ст. істотні зміни відбулися у структурі наукового
дослідження, в умовах і способах формування нових результатів, відтак й у
науковому дискурсі.
Як зазначає С.Б.Кримський, «аналіз реальності
виявився результатом інтерпретації певних фізичних знаків на екранах
пристроїв, концептуалізації предикатів спостереження і змінюваних
формувальних висловлювань. Між світом систем наукового знання (в ідеалі –
математизованого) і його предметними засадами з’явилася потреба введення
третього опосередковуючого начала – концептуальних схем, пов’язаних з
референцією і розумінням об’єктів предметної сфери. У підсумку
сформувалася описана ще Ф. Франком тріадична модель пізнання» [ 3, с.198].
Сьогодні від того, що людина знає і чи спроможна належним чином,
по-людськи впоратися з цими знаннями, залежить її доля. І, отже, «доля»
самих наукових ідей має бути оприявнена відповідним дискурсом. «Нині в
процесі наукової творчості постійно доводиться розмірковувати про долю
ідей, що нараховують не одне століття – про їх підтвердження чи
спростування, а загалом – про модифікацію. Доводиться обмірковувати
кожне відкриття на основі висновків, що можуть бути реалізовані лише у
майбутньому. У науці все настирливіше звучить запиту вальна нота. І це не
лише питання до природи («В чому природа квазарів?» ), але й заадресовані
наукою питання до самої себе. Ці питання, безперечно, взаємопов’язані, але
самопізнання науки не обмежується питаннями першого виду (яка природа
того чи іншого явища), а охоплює й питання про структуру, потенціал, ефект
самої науки. У цьому відношенні меганаука відкриває перед наукою шлях до
її самопізнання, що є посутньою складовою сучасної культури» [4, с.18].
Позитивістський сцієнтизм (від лат. scientia - наука) викликав критику
в середовищі філософів науки, результатом якої стала “постпозитивістська”
філософія науки, для якої характерною є увага до історичного розвитку
наукового знання, його різноманітних зв'язків з філософською, релігійною й
соціально-гуманітарною думкою. Відповідно до цього трансформується й
науковий дискурс, поновлюються критерії його демаркації від ненаукового і
поза наукового.
Проблема демаркації (від англ. demarcation - розмежування) наукового
знання є однією із центральних у філософії науки. Це можуть бути,
наприклад, наукоподібні конструкції, або ідеологічні доктрини, або численні
вчення парапсихологів, астрологів і т.п. дослідників - представників
паранауки.
Як можна відмежувати паранаукові побудови від науки? Далеко не все,
що називається науковим або претендує на цей статус, відповідає критеріям
науковості. Теорія може бути помилковою. Першим критерієм, за яким
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можна мати судження про зміст того чи іншого поняття або судження, є
вимога співвіднесення цього поняття з досвідом. Якщо в почуттєвому досвіді
неможливо вказати які-небудь об'єкти, які це поняття означає, то подібне
поняття позбавлено значення. Позитивізм Віденського гуртка ця вимога
визначив як принцип верифікації: поняття або судження має значення якщо
воно підлягає емпіричній перевірці.
Якщо судження неможливо верифікувати, вони не повинні входити в
предметне поле науки. Критерій верифікації звужує сферу науки, але саме
він дозволяє, відокремити наукові судження від спекулятивних конструкцій і
різного роду псевдонаукових вчень.
Цей критерій є обмеженим, якщо йдеться про його застосування в
соціальних науках. Наприклад, Маркс і Фройд вважали свої теорії
науковими, більш того, багато висновків цих вчень підтверджувалися (тобто
верифікувалися) реально існуючими фактами соціально-економічних
процесів або клінічної практики. Але все-таки чимало вчених і філософів
вказували, що ці теорії не можна без застережень визнавати науковими.
К.Попер («Логіка наукового дослідження») зазначав: якщо людина визнає
певну концепцію, вірить у неї, а світ піддається верифікації то такій людині
істинність теорії здається очевидною. [Поппер К. Логика и рост научного
знання. М.: Прогресс, 1983. С. 242.]. Однак крім верифікації і емпіричних
підтверджень будь-якої побудованої теорії наукові теорії повинні
витримувати іншу вимогу - підлягати фальсифікації: тобто з них повинні
виводитися такі факти й спостережувані наслідки, які (якщо вони
спостерігаються в дійсності) могли б спростувати теорію. Критерієм
науковості, демаркації науки й не-науки є принципова можливість
спростування будь-якого твердження, що претендує належати до науки,
можливість його фальсифікації. Критицизм Поппер вважав основним
методом науки й найбільш раціональною стратегією у діях вченого.
Одні науковці вважають, що проблему співвідношення наукового і
позанаукового знання не слід плутати з питанням про співвідношення
наукового і ненаукового, а тим більше антинаукового. Так, В. Ф. Федотова
стверджує, що «Зміст ненаукових і антинаукових тверджень не може бути
вираженим в термінах «знання» [8, с. 190]. Отже, коли йдеться про
співвідношення наукового і позанаукового знання, то слід розуміти
співставлення тих істинних знань, що отримані наукою, з одного боку, і
повсякденною свідомістю, позанауковими формами суспільної свідомості
(міф, релігія, філософія, мистецтво, політика тощо) - з іншого. Іншу позицію
розвиває І.Т. Касавін, який констатує розширення поняття «знання»: «Якщо
раніше до знання включалось лише знання, що наближається до наукового, і
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тим самим обмежувалось поле гносеологічної рефлексії, то тепер ми
говоримо про інший вид знання, в тому числі ми вважаємо знанням і те, що
виникає стихійно, не рефлексується, а також те знання, котре вербально ніяк
не виражається (неявне знання, передзасновкове знання тощо)» [2, с. 363].
Таким чином, до поняття «позанаукове знання» відносять різноманітні види і
форми знання: донаукове, паранаукове, квазінаукове, антинаукове,
псевдонаукове, повсякденне знання, ігрове, особистісне, «народна наука»
тощо. Підтримку розширеної концепції позанаукового знання висловлюють
західні філософи науки. Так, Карл Поппер досить високо оцінював
псевдонауку, розуміючи, що наука може помилятись і що псевдонаука «може
випадково наштовхнутись на істину». Пауль Фейєрабенд переконував, що
елементи нераціонального мають право на існування всередині самої науки;
що поява нових відкриттів завжди обумовлена і відповідними позанауковими детермінантами; допускав тезу про співіснування безлічі
рівноправних типів знання. Цей вчений вперше в сучасній філософії науки
приділив увагу взаємодії наукового пізнання і позанаукових факторів,
причому останні, на його думку, мають самостійну цінність.
Починаючи з кінця ХХ ст. спостерігається пробудження інтересу до
альтернативних форм знання (поза наукового знання). Цей факт фіксується в
роботах відомих філософів науки з країн Західної Європи та Америки (К.
Поппер, Б. Рассел, П.Фейєрабенд, І. Лакатос та ін.). Проблемиі дослідження
різних аспектів поза наукового знання присвячені і роботи таких вчених, як І.
Т. Касавін, М. Малкей, С. Б. Кримський, Б. О. Парахонський, П. Ф. Йолон, Л.
Г. Дротянко, І. В. Черноморденко та інші.
До позанаукового знання передовсім відноситься паранаука.
[12, с.689-691]. Поняття «паранаука» сформульовано в рамках філософії і
соціології науки і фіксує ряд результатів рефлексії про природу науки і її
взаємодії з оточенням, зокрема - прагнення провести демаркаційну лінію між
наукою й іншими типами знання. По-перше, поняття «паранаука» висловлює
ту обставину, що зміст самої науки неоднорідний і деякі з її елементів
можуть не укладатися в ідеали наукової раціональності, відповідно
домінуючої теоретичної парадигми. Тоді назву «паранаука» може отримати
нова і ще не визнана теорія (космонавтика К. Е. Ціолковського на початку 20
ст., або геліобіологія А. Л. Чижевського в наші дні), яка з часом має шанс
увійти в сферу «нормальної науки» (Т.Кун). Її відрізняє відсутність
розвиненої теоретичної схеми на тлі проголошення нової наукової картини
світу, в результаті чого теоретична інтерпретація емпіричного матеріалу
будується безпосередньо на основі останньої. Поряд з блискучими
теоретичними гіпотезами в ній присутня опора на неперевірені факти і
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суперечливі логічні побудови, не розробленість допоміжних теорій. Назву
«паранаука» нерідко отримують і застарілі, деградовані наукові теорії, не
враховуючи численних спростувань та нових наукових даних. їх
прихильники продовжують будувати вічні двигуни, тлумачити таблицю
хімічних елементів в рамках гіпотези Праута, шукати квадратуру кола або
детерміністську інтерпретацію квантової механіки. У подібних випадках
«паранаука» тотожна поняттям «альтернативної» або «девіантної» науки.
По-друге, поняття «паранаука» фіксує те, що ідеали наукової
раціональності не обов'язкові також і для цілого ряду інших видів пізнання
(практичного і практично-духовного освоєння світу зокрема). Опозиційні
науці практичні традиції нерідко виступають у формі «народних наук»
(«органічна агрокультура» Р. Штейнера, народна медицина, народна
архітектура, народна педагогіка, народна метеорологія та синоптика та ін.)
«Народні науки» зазвичай спираються на міфічну картину світу і
являють собою концентровані вираження практичного і повсякденного
досвіду, пристосовані до традиційних умов життя. їх цінність визначається
тим, наскільки традиційні звичаї і знання застосовні за межами даних
традицій. «Народні науки» можуть органічно доповнювати науку і
технологію або навіть замінювати їх за певних обставин (народна медицина в
епоху «культурної революції» в Китаї). Нерідко вони містять знання, що
дають позитивний імпульс розвитку науки і техніки (форма поморського
коча була використана при проектуванні перших криголамів). Звеличення
результатів «народної науки» приводить до її деградації (протиставлення
мічурінської дослідної селекції наукової генетиці). В останньому випадку
великий шанс перетворення «народної науки» у псевдонауку. У США,
наприклад, широко поширене присвоєння терміну «наука» (science) усякій
системі знання, оформленої до шкільної чи університетської спеціальності.
Виникає широкий спектр «сільськогосподарських наук», «сімейних наук»,
«кулінарних наук», «музичних наук», «спортивних наук» та ін. Ці
дисципліни вчать корисних знань і навичкам, але не містять системи
ідеалізованих об'єктів, процедур наукового пояснення і передбачення і тому
не піднімаються вище систематизованого і дидактично оформленого досвіду,
залишаючись прикладними проводами з різної тематики. Інший вид
псевдонаук представляє собою навколонаукова публіцистика, що має гучне
громадське звучання або, навпаки, якусь таємничість. Це наприклад,
«уфологія», або «наука про НЛО» (UFO - англійська абревіатура «непізнаних
літаючих об’єктів»). Вона містить фантастичні гіпотези і масу не достовірних
фактів. Аналогічна їй і «теорія світових катастроф» американського
психіатра І.Великовського, що претендує на пояснення нібито реальних явищ
61

природи, описаних у Старому Завіті. Тут і дослідження паранормальних
феноменів (парапсихологія, теорія біоритмів, біоенергетика і т.п.), що постулює
існування особливих, невідомих науці субстанцій та природних сил або
перебільшування ролі певних природних закономірностей.
Ще одним типом пара науки, що має відчутний суспільний дискурс, є
«окультні науки» (алхімія, астрологія, френологія, геомантія, хіромантія,
фізіогноміка, тлумачення сновидінь). Вони являють собою в тій чи іншій мірі
теоретикоподібне вчення, засновані на вірі в надприродне і відрізняються
претензіями на ефективність своїх “досягнень”. «Окультні науки» спираються на
натурфілософські теорії і стародавні міфи, народний досвід і деякі наукові факти і
методи, спрямовуючи всю цю синкретичну єдність на те, щоб передбачати долю.
Цьому покликані служити пошук «життєвого еліксиру» або складання гороскопу,
простежування «ліній долі» по руці або прогноз, що виходить із символіки
сновидінь. Сучасні шамани створюють академії та університети, присуджують і
отримують вчені ступені та звання, відкривають спеціальні журнали, ретельно
імітуючи структуру науки і наукової освіти, і в той же час критикують науку за
догматизм. Саме для таких пара наука – це висунення невиправданих претензій на
статус науки з метою забезпечення собі більш сприятливих соціальних умов.
Паранаука нерідко пов'язана з найрізноманітнішими опозиційними або
маргінальними громадськими рухами, політичним радикалізмом, крайнім
екологізмом, агресивним фемінізмом. Адепти і прихильники таких паранаук
уникають притаманної науці самокритики, культивують фанатизм, сектантство,
ідеологічну пропаганду, популістську риторику. Значення пара науки не тільки в
тому, що вона задовольняє духовні потреби неосвічених людей. Паранаука в ії
сучасному вигляді - природний супутник і виклик науці в умовах демократичного
суспільного устрою, коли наука змушена вести діалог з релігією.
В контексті проблеми демаркації між науковим і позанауковим дискурсом
все частіше дає про себе знати прагнення провести кордон між наукою і ненаукою,
наукою і псевдонаукою, наукою і філософією, наукою і релігією. Проблема
демаркації в повній мірі нерозв’язана, проте фіксуються основні критерії, що
дозволяють досить суворо розмежувати науку і паранауку: гносеологічний,
праксеологічній, етичний, соціальний, ескпертно-оцінний, історичний. Жоден з цих
критеріїв не є універсальним. Їх доцільно застосовувати комплексно.
Дискусія про те, як відрізняти науку від псевдонауки, триває вже багато років.
Найвідоміше і найпарадоксальніше визначення наукової теорії дав у 1960-их роках
Карл Поппер. Він писав, що теорія вважається науковою, якщо її можна
сфальсифікувати.
Як вже зазначалося, Поппер вважав, що головним критерієм науковості є
емпірична перевірка. Це тлумачення науки викликало довгу суперечку, яка триває і
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досі: які дисципліни дійсно вважати науками. Особливість роботи вченого в тому,
що він займається вузькою проблемою і частіше задає питання, ніж отримує
відповіді. А псевдонаука намагається створити теорію всього і заявляє про свою
незаперечно. Вчені можуть пояснити далеко не всі явища природи, не здатні
позбавити людство від усіх проблем. Ці явища прагне заповнити псевдонаука,
обіцяючи відповісти на всі питання.
Позанаукові форми осягнення людиною світу утримують у собі певну,
особливу для кожної з форм, пізнавальну функцію, але не зводяться до неї.
Тому оцінювати позанаукові форми знання за аналогією з науковим знанням
недоцільно. Взаємодія наукового і позанаукового знання має позитивні
наслідки для повноцінного та динамічного функціонування самої науки: а)
позанаукове знання у багатьох випадках здатне доповнити до «критичної
маси» ті знання, які дають нам наукові дослідження. Вплив позанаукового
знання позитивний і в тому плані, що може збуджувати нашу фантазію,
ініціювати творчі процеси в науці; б) позанаукове знання в цілому у всіх його
формах виконує стосовно науки конструктивно-критичну функцію,
виявляючи недостатність аргументування, недосконалість теоретичних
моделей і відносність критеріїв науковості. Взаємодія науки і позанаукового
знання суттєво збагачує понятійний та концептуальний фонд наукового
пошуку, сприяє появі нових галузей знання.
Таким чином, можна констатувати, що «дискурсивізація» –
найсуттєвіша риса науки початку ХХІ ст., дискурс, проміркування
становлять саму її суть.
Визначальними прикметами розвитку постнекласичної науки є:
формування нового типу раціональності, реконструйованої і представленої
дискурсом; утвердження об’єкта наукового дослідження як такого, що
розвивається; конституювання дискурсивного контексту як визначального
для наукових досліджень, пояснень, аргументації.
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С.В. Таранов

Феноменологічні, аксіологічні та герменевтико-комунікативні
виміри наукового дискурсу
Сучасний науковий дискурс вочевидь не може елімінувати
антропологічно-субˊєктивістську складову, сенс постаті дослідника та його
інтереси, а тому повинен включати їх в свій склад. Тому надзвичайно
важливим є знаходження векторів розвитку наукового дискурсу у
феноменологічно-герменевтичному та комунікативному вимірах. Для цієї
мети треба спочатку маємо вияснити специфічну обмеженість наявного
визначення наукового дискурсу, розширити його змістовне значення, в тому
колі за рахунок кореляції наукового знання з філософським, а також
конвергенції різних форм знань; в такому вигляді феноменологічний,
герменевтичний методи, метод кореляції та комунікативна складова повинні
зіграти свою позитивну роль в розвитку новітнього наукового дискурсу.
***
Бездумний та безцільний розвиток науково-технічної царини
людської діяльності призводить до непередбачуваних і часто руйнівних
наслідків. Свідчення цьому незліченні, серед іншого: глобальні екологічні та
демографічні проблеми, виникнення загроз здоров'ю та життю всього
людства і неможливість в "розвиненому" світі забезпечити його охорону,
міжетнічні та міжцивілізаційні конфлікти (все більше і більше збройного
характеру), а глибше – підкорення структури людського існування
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функціональним (а по суті технічним, машинним) взірцям та втрата
осмислених духовних ідеалів. Ці обставини вочевидь демонструють зараз як
ніколи необхідність створення усвідомленого вектору руху людства взагалі
та науки зокрема, розуміння їх спрямованості, інтенції. В цьому завданні
свою нагальність і дієвість має довести феноменологічна теорія.
Феноменологія у сучасному її розумінні починалась з праць Франца
Брентано, який звернув увагу на те, що спрямованість є атрибутивною якістю
психічних феноменів. Далі Едмунд Гуссерль структурував дії свідомості,
вказавши на те, що вони є ноезо-ноематичними актами. Як пам'ятаємо, ноема
– предметний бік свідомості, те, на що спрямована сама свідомість, ноеза –
сам процес спрямування, наділення чогось смислами. В активній свідомості
дуже значуща ноетична її складова, сам процес руху смислопокладання. Це
цілком підтверджує творча розробка феноменологічної теорії Сартром. Саме
він чітко вказав, що головний, стрижневий компонент феноменологічної
теорії, її смислове осердя – це ідея інтенційності. Відтак можемо зазначити,
сучасна феноменологія (негегелівського типу) дає чітку настанову розуміти і
свідомість, і саме людське існування, а за тим і будь яку людську діяльність
як інтенційні діяння.
Наука, як одна з найважливіших сфер людської діяльності, неодмінно
повинна брати це до уваги. Вона теж інтенційна, також спрямована. Але на
що? На об'єкт і слідом предмети пізнання? Добре, але це зрозуміло і
тривіально. На те, щоби пізнати світ? Чудово, але цінність пізнання, його
необхідність самі по собі не є доведеними з аксіоматичною значимістю.
Вочевидь наука потребує не тільки феноменологічного її осмислення, а й
аксіології для того, щоби зрозуміти які цінності повинні слугувати
орієнтиром в цьому невпинному русі науки. Феноменологія науки
неможлива (бо в ній головне інтенційність) без аксіології науки (розуміння
куди спрямована спрямованість). Ноеза потребує усвідомленої ноеми.
Тут нам треба зробити ще один мисленнєвий крок і зрозуміти, що
аксіологія невід'ємно пов'язана з онтологією.
Існує цінність, яка є найвищою серед інших, є "вершиною піраміди"
всіх цінностей. Це Буття. Людина в своєму існуванні прагне Буття. Її наявне
становище – це по суті трагедійний стан скрутності, кінцевості в проявах від
фундаментальної якості людського існування усвідомленої скінченності до
обмеженості економічних свобод та недостатності політичних прав. Виклик
людині в такому разі – ставати собою, повстаючи проти обставин.
Здійснюватись у своїй дії і збуватись у своєму бутті. Йти вперед заради того,
щоби бути. І фундаментальна інтенція від Ніщо (скрутностей всіх типів) до
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Буття (його повноти, цілісності та стійкості) дає можливість підійти до
розуміння Буття як ключової та верховної цінності в ієрархії аксіології.
То як наблизитися до Буття? І як тут має поводитись наука (у всіх її
смислах – інституту, діяльності, форми знання).
Існують щонайменш два найвиразніші імперативи цього наближення
і здобуття – принцип відповідальності і принцип надії.
Ідея того, що буття є вже даним людству і того, що головний
імператив людської поведінки полягає в збереженні буття пропонується
Гансом Йонасом в його класичній роботі "Принцип відповідальності" [6]. Тут
поведінка людини мусить керуватися етикою, вона в свою чергу спирається
на аксіологію та онтологію. І головна тоді категорія – буття.
Але буття розуміється Йонасом специфічно. Це скоріше природа, в
структурі якої центральне місце займає життя. Тому мета людства – його
існування є можливим в такому сенсі як збереження буття. Щоби люди жили
треба берегти природу. Живуча природа, включаючи людство, є благом
самим по собі, як таким. Тому бути – це бути відповідальним за життя (і за
природу, і (отже) за себе) [29].
До того ж людина має відчувати страх за буття, бо в складній і
суперечливій сучасності як ніколи може його втратити. "Натуралістичний
екзистенціалізм" Йонаса, безсумнівно пов'язаний з класичними темами
філософії існування (зокрема зі страхом за буття), тим не менш має і своє
оригінальне обличчя, бо постає як біоцентризм та екоцентризм [29, с. 6].
Йонас спрямовує свої сили на подолання небезпечного та навіть згубного для
нього дуалізму між природою та людиною (який веде свій родовід аж від
гностиків через новочасну філософію до класичних форм екзистенціалізму,
тут присутні у Йонаса навіть Гайдеггер з його "Сущим" та "Буттям"), а також
на позитивний компонент – спробу побудови людино-природної єдності. І
хоча атрибутивні якості людини знаряддя, уява та могила (поховання)
відрізняють її від тварини [26, с. 85] все ж єднання можливе як збереження
оточення та довкілля. Зокрема і через збереження обмежених ресурсів Землі.
У Йонаса людина і грішна-то не міфічним першогріхом, а сучасною
нещадною експлуатацію планети [26, с. 201]. Мислитель по суті вважає, що
природа як образ Бога, Його благодать повинна настійливо зберігатись, щоби
жити людині зараз і потім, бути; отже це й є шлях до буття, бо воно – краще
ніж не-буття [29, с. 16], а бути краще ніж не бути.
До концептуально чітко вираженого принципу відповідальності
Йонаса близький імператив благоговіння перед життям Альберта
Швейцера. У його роботах також схожим чином проявляє свою евристику
страх, але у вигляді неприйняття страждань і смерті [22, с. 18-19]. А сама
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велична воля Творця тут, на Землі проявлена у вигляді волі до життя [22, с.
31]. Тому збереження життя – найвище благо, доступне діяльній людині.
Швейцер навіть термінологічно близький до Йонаса коли каже, що
veneratio vitae виявляє себе як відповідальність за все, що живе [22, с. 218].
Крім того Швейцер до того ж бачить можливості своєї доктрини в
переборюванні розриву між земним і неземним (тобто оригінальної форми
того ж таки дуалізму) та зведення захисту людини від небезпек техногенного
характеру та "машинних" стилів поведінки. Хотілось би зазначити, що крізь
призму екзистенціалістського підходу воля до життя Швейцера виявляє себе
як недосконалий модус інтенції до Буття. А втім в усякому випадку бачимо
два прилеглі шляхи до Буття (Йонаса та Швейцера) в напрямку його
збереження.
А ще можна згадати сучасну авторку Розі Брайдотті, яка в своїй
роботі-маніфесті "Постлюдина" [24] радикалізує "демократичний" потенціал
постмодернізму загалом та феміністичної теорії зокрема. У неї виникає теза
про те, що людина не є найвищою цінністю, homo sapiens – лише елемент
Життя, де цінні всі живі, і, як приклад, тварини потребують захисту та
піклування не менших, а може й більших ніж людина. Основні настанови
такого світогляду – віталізм, екософія, зооцентризм, геополітика. [24, c. 188,
194] Мені видається, що таке "подолання антропоцентризму" призводить
австралійку до висновків, подібних швейцеровим.
Інша стратегія наближення до буттєвої стійкості людства виявлена в
імперативі надії, яскраво маніфестованому роботами Ернста Блоха.
Все живе рухається назовні і до чогось. Тому (і так) і на-стрій
людини, за думкою Блоха, спрямований в майбутнє [3]. Бо майбутнє – ззовні
самого існування і по суті є метою нужденної екзистенції. Як жива істота
людина кінцева, але її буття там, де безкінечність. Тому треба "підніматися",
"йти вперед", щоби здобути себе. Людське існування як сутнісне "Ще-ні" в
той же час сповнене надією на необхідні повноту, цілісність, на більше того,
ніж є. Людина як незавершена істота потребує зміни себе в бік виступання до
нового, по-той-бічного, потребує трансценденції. Буття в цій доктрині – це не
природний світ Йонаса, а Попереду-Себе-Буття, не минуле й дане, а саме
май-бутнє, те, що має бути.
Близькість таким ідеям виявляє творчість Юргена Мольтмана. Як
теолог він бачить Бога (а отже по суті Буття в усій його повноті) в майбутній
точці завершення руху світу та людства – Бог буде все у всьому [12, с. 27].
Попри очевидний фіналізм підходу (бо всьому прийде кінець) образ людини
Мольтмана сповнений можливостями, які більші і важливіші за реальність.
Бо керує всім Есхатос, мета всього сущого.
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Тому надія як людський атрибут постає у Мольтмана на перший план,
витісняючи минулі чесноти любові та віри, притаманні світоглядам
Середньовіччя й Реформації відповідно [13, с. XII]. Принагідно слід
зауважити, що важливим в русі надії є не її секуляризований вияв –
прогресистське уявлення про історію, і не сам історичний прогрес, а духовне
становлення людини [11]. Саме християнство за Мольтманом по своїй суті
"… є надією, перспективою і спрямованістю вперед, а тому також проривом
до перетворення теперішнього" [10].
Схожі інтенції має і Габріель Марсель, будуючи власну метафізику
надії [9]. Людина за допомогою а-технічної, але всупереч цьому найбільш
дієвої надії "переступає" через реальність, "мандрує", йдучи "нагору". Бо
простір надії – домівка Буття.
Може здатися, що два наведені принципи суперечать один одному. І
певним свідченням цьому є погляди Йонаса, який чітко протиставляв свою
позицію філософії надії. Етика збереження – це не етика поступу і
вдосконалення. Ідеї несталої ще людини він протиставляє тезу про те, що
автентична людина завжди існувала. Й минуле – набагато більша цінність,
ніж майбутнє [6, с. 331-332]. Ми ж скажемо так: вочевидь сам Йонас не
вповні помічає, що збереження існує для майбутнього. А головне – обидві
настанови є взаємодоповнюючими, взаємообумовлюючими, коригуючими
одна з одною.
І наука як суттєва для людини справа, прояв нескінченності людської
допитливості і мабуть найбільш дієвий чинник сучасної історії, повинна
керуватися обома цими принципами. І взагалі повинна керуватися
цінностями, буди спрямованими на них, щоби не виникало таких ситуацій
(які є насправді дуже розповсюдженими), які описав вельми відомий
науковець Вернер фон Браун: "основне дослідження – це коли я роблю, не
знаючи, що саме роблю" [Цит. за: 1, с. 177].
Принцип відповідальності за буття мусить утримувати наукове
мислення від дефектного на-строю створювати що завгодно, аби нове; бо
інновації – не є безумовним критерієм важливості для суспільного та
особистого життя. Нововведення вочевидь можуть і мають бути, але тільки
тоді, коли вони слугують такому розвитку, де не руйнується та зберігається
краще з даного.
Одначе сам принцип відповідальності повинен бути доповнений
критичною складовою, таким собі відтінком негації, заперечення, бо
вочевидь не все добре в нашому світі.
Рухатись вперед треба – і науці безумовно теж. І вперед веде надія,
принцип надії, максима вдосконалення недосконалого.
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Бо недарма ж ще з Середніх віків (а цілком можливо й раніше) науку
(в широкому її значенні) спрямовують настанови не тільки пізнання (себе і
світу), а й зміни (світу і себе) [17].
І хоча на перший погляд здається, що буденний принцип
відповідальності дає людині лише дане і право мати (to have), a шляхетніший
принцип надії відкриває можливість бути (to be), все ж обидва імперативи
корелюють між собою, пов'язані обопільно.
Багато філософів (серед них яскраво – Володимир Соловйов в своїй
пізнавальній версії ідеї всеєдності) казали про необхідність синтетичного
бачення світу. Наука, філософія і релігія мусили б об'єднати свої зусилля для
досконалості бачення і необмеженості здійснення. Свого часу Александр
Койре, хоча і був так званим інтерналістом, підкреслив, що наука навіть
залежить від філософії (та релігії): "Наукова думка ніколи не була повністю
від'єднаною від філософської думки" [7, с. 14]. Так от сучасна наука, аби не
привести до страшних й необернених результатів своєї діяльності, повинна
поєднати свої пошуки з філософськими (а іноді навіть з теологічними)
настановами. Це має відбуватися якраз за допомогою феноменології, яка
чітко каже про інтенційність існування (а отже й наукового пошуку) та
аксіології, яка ясно вказує на цінність Буття і буття людства.
Буття ж бо з-бувається одночасним збереженням і доланням. Наука,
яка чітко усвідомлює не-обхідність керуватися і принципом відповідальності
і принципом надії, яка нарешті почне цікавитися не тільки фактуальними
питаннями, а й нормативними запитуваннями, дасть можливість людині
ставати в двох іпостасях свого життя – і via contemplativa, споглядальній, і via
activa, дієвій.
Людство, і вчені з науковцями зокрема, повинно зрозуміти, що світ
треба зберегти – для звершення людини. Тоді зможемо сказати: Було і буде.
***
Все вищесказане дасть змогу ввести до всього кола наукового дискурсу
ті царини знання, що традиційно вважалися лише "гуманітарними" його
формами.
Такий теоретико-практичний концепт, що спирається на базові
компоненти цілісного сприйняття, синтезуючого смислового розуміння та
комунікуючого опису має спричинити новий імпульс для становлення
невторованого розуміння наукового знання та діяльності, тим самим
відкриває перспективу для якісного зрушення в науковому світі, де граничне
в предметному колі наукового пошуку буде відкривати всеосяжне та
безмежне людських виднокола та інтересу.
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Стає очевидним, що виявляє свої обмеження світоглядний підхід, в
якому наука уявляється як доволі специфічна діяльність, смислом якої є
безконечне об’єктивне вивчення і вираження феноменів, при цьому
переважно природних, і в якому також розуміється, що зв’язок науки з
досвідом практично є непохитним. Поділ наукової сфери на природничу та
гуманітарну частини, іноді з додаванням технічної складової, не змінює суті
справи – ідеал науковості полишається в тому, що наука об’єктивує й
раціоналізує дійсність, "вбирає її в себе". Небезпеки такого роду діяльності
найбільше проявили себе з виникненням претензій науки на всеохопність і
розв’язання будь-яких людських проблем, в так званому сцієнтизмі та
пов'язаному з ним техніцизмі. Навіть творці науки побачили
необґрунтованість таких її претензій. Головне, що тут наражалося на
небезпеку, – розуміння людини, оскільки людина цілком не "вкладається" в
об’єктивуюче-раціоналістичні підходи такого роду науки. "Залишається за
бортом розуміння" те, що людина "вища" за науку, що людина є
метафізичною істотою, і лише філософія у певному розумінні "рятувала" цю
ситуацію.
Водночас можна було побачити в культурній історії людства й дещо
інше уявлення про науку. Його демонструє й етимологія – "на-ука" постає як
процес навчання, набуття на-вичок, те, чого на-вчаються. За допомогою цієї
настанови постає нове бачення, де по суті наука – спроба опису, виразу та
пояснення визначеного предмету або предметної царини, згідно з особливими
закономірностями їх існування.
В такому вигляді наука отримує важливу складову у вигляді
інтенційного її спрямування, на що однозначно скеровує феноменологічна
філософія, герменевтична теорія та концепти комунікації. Так наука набуває
онтологічного смислу становлення людини – бо навчання є процес утворення, де людина намагається наблизитися до свого образу. Утворення ж
є сенсом людської екзистенції – адже людина ніколи не є цілковито, але
намагається відновити неповноту існування екзистуванням до повноти
образу (власної) довершеності. Причому цей образ постає як певна форма в
онтології формоутворення у вигляді точки апроксимації.
І якщо говорити про науку в розумінні її більш широкого поняття, ніж
того, яке обмежує її поле зараз природничонаукова парадигма, то можна
побачити горизонт для розуміння науки як на-уки, того, чого на-вчаються. У
такому вигляді наука постає як якщо не тотожна, то принаймні дуже близька
освіті (утворенню), а отже самостановленню та самоперевищуванню.
Наступне. Для подальшого розвитку науки слід усвідомити, що
філософська герменевтика – не просто технічна дисципліна, а суть
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самосвідомості людини. Де запитування про інше можливе лише у тому
випадку, якщо самого дослідника опосіло запитання з приводу власного
існування. У такому випадку передбачається певне знання про людське
існування; нехай це "передрозуміння" буде навіть дуже нечітким і
невизначеним, воно спрямовує запитання, на які людина воліє отримати
відповіді. Саме в цій якості проявлена й важливість герменевтики для науки.
Бо поняття передрозуміння, передсуду, сформульовані в рамках
герменевтичної теорії – це передусім установка свідомості людини на
розуміння себе. А розуміння себе дає можливість взаєморозуміння в
горизонті спільного об’єднуючого дискурсу. Герменевтика переростає свої
межі, претендуючи на універсальність, в тому колі даючи орієнтири
науковому знанню як і спрямованому ідеєю саморозуміння та одночасно і
фундатору людського спілкування.
І ще раз треба нагадати про феноменологічний аспект в розумінні науки.
Людина не пасивна, а зі своїми цілями та намірами звернена у майбутнє. А
знання (в тому числі і наукове) є ґрунтованим на розумінні людини як істоти
цілком інтенційної.
Феноменологічно-герменевтична спроба урахувати рахуючого, зокрема і
в науковій діяльності, дають змогу повнішого розуміння, де постає
"розуміння" як людський спосіб буття в світі. Бо розуміючи інше ми запитані
про своє. Гадамер казав про критерій правильності розуміння як покладений
у співпаданні частин з цілим і можна було б розглядати цю тезу не як
формальний опис герменевтичного кола, а в якості формоутворюючого
чинника структурних зв'язків людського існування, де розуміння запиту про
себе веде до можливої цілісності існування, а отже і до осмисленості
часткових подій і вчинків "співпадання частин з цілим" (метод кореляції). І,
коли ці "частини" не мають вирішального самостійного значення і водночас
сповненні об'єднуючим принципом, людина отримує власний сенс.
При цьому треба розуміти, що основою і витоком феномеологічногерменевтичного підходу, інтенційно-комунікативного руху є людська
кінцевість. Кінцевість породжує турботу, а отже і інтерес, спрямування, з
якого "виростають" широкі начерки способів існування та вужчі цілі
наукової діяльності. Цей інтерес, скерований совістю, відкриває розуміння
майбутнього, долі, отже і вибір на користь власної здатності бути. Вчинки,
діяльність людини розуміються в світлі граничного інтересу. Таке бачення
людського існування є виходом в майбутнє, який сприймає традицію
минулого і відкриває сенс сьогодення, спрямовуючи його до ідеалу.
Людське існування, екзистенція здійснюється в ко-екзистенції,
спілкуванні, будуючи світ належного, Буття. Люди можуть бути об'єднані не
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лише власною кінцевістю, а й своєю утопічністю, намаганням створити
кращий онтологічний стан, де утопічне – не грайливі марення і не жорсткі
тоталітарно забарвлені приписи наступним поколінням, а спосіб подолання
вад скрутності, а також альтернатива дефектним проявам позитивізму,
реалізму, раціоналізму, техніцизму. Але слід розуміти й те, що незадоволення
дійсністю і критицизм до даного, притаманні утопічному складу мислення не
є самоцінними, вони мають вагу лише імпульсів до сутнісного для людини
процесу трансцендування.
Так і в безмежному по своїй суті спілкуванні, і в науковій дискусії
зокрема, людина реалізує "наступ" – боротьбу за здійснення і процес
самореалізації, з-бування. І хоча мета екзистенції – все, Буття, її безпосередня
реалізація занадто суперечлива, що знаходить свій прояв зокрема в проблемі
множинності екзистенцій, які бажають безмежної повноти. Тому-то
найближча людині мета – це часткова повнота, яку може і повинна
здійснювати і реалізувати наука. Людина буде реалізовувати себе в ній
(продовжувати реалізовувати) у напрямку Буття. Лише спілкування, як
творення спільної дії може вести до вірного прогресу як переходу в інший
стан, metabasis, який тільки-но проявляється.
Кантові питання мають фундамент в одному – "Як бути (людині)"? Що я
можу знати про Буття та своє буття, про шляхи до нього, що я повинен
робити в світлі цього знання, чи можу я сподіватись на наближення до Буття?
– вічні питання, і кожна людина своїм життям відповідає на них. В них
головний інтерес людини, inter-esse, спроба входження в Буття. І цей шлях
апроксимації, інспірації та на-станов від людини людині виникає лише в
своєрідному несприйнятті даного, його негації, в розірваній свідомості між
даним та маючим, належним бути. В свідомості, яка постійно відкидає Ніщо і
спрямовує себе до Буття, находячись між ними ніби шизофренічно розколота
чи маніакально-депресивно розхитана, але й яка намагається здобути єдність
– в комунікації з іншими і в розумінні іншого як свого – свого поза межами
себе.
Буття, якого немає тут, в іманентному, серед речей за визначенням,
надає людині силу як ідеал, шлях до якого – в негації кінцевості і утопічному
устремлінні до безкінечності. В цьому ідеалі – свобода від необхідності,
доконечності як обмеження, цей ідеал як всеможливість руйнує всі "не може
бути" та "ніколи не було так". Він часто а-технічний, але ж головне не "як"
відбувається, а власне "що" наступає. І надія на це "що" перевершує
скрутність, людина існує, екзистує "всупереч", іноді демонструючи порив до
трансцендентного і втілюючи надію на втілення. Є сподівання що, наука, що
виходить за межі класичних її дефініцій (обмежень) і збагачена
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феноменологічним розумінням інтенційності, герменевтичним досвідом
саморозуміння та комунікативним значенням скрутності стане гідним виявом
тієї ж фундаментальної інтенції, спробою допомоги волі (кожної людини) до
Буття.
***
Всі добре пам'ятають, що Людвіг Вітгенштайн в другій половині
свого творчого шляху відійшов від примар псвевдооб'єктивистського образу
наукового знання та наукової діяльності. Але сучасна наука та її
представники знаходяться і посьогодні під їх наркотичною дією.
Сам Великий Людвіг періоду Tractatus logico-philosophicus доклав
чималих зусиль для створення основ того підходу, який пізніше видавався
йому хибним.
Тоді, на початку, світ здавався йому сукупністю фактів, над умовою
та дійсністю яких не може бути жодних розмислів та сумнівів. Думки
поставали логічними картинами фактів. А ті, які не були такими картинами,
сміливо рубрикувалися як беззмістовні, ба більше, як безглузді. Лише
філософії залишалось місце як терапевту, пояснителю, та й то тимчасово,
"драбина повинна бути відкинута" після нескладної роботи демаркації.
Наука в її повноті розглядалася ним як сума, агрегат істинних речень.
І якщо скласти всі можливі елементарні речення з ознаками істинності
(висловлювання факту), то й світ виявиться повністю описаним. Кордони
світу – кордони такого роду мови, по суті простої логіки. [Див.: 4, с. 1-74] А
далі ці думки не так творчо, але різнопланово розгортали представники
Берлінського товариства емпіричної філософії, Львівсько-Варшавської
школи, а головне – Віденського кола [Див.: 23, с. 33 – 50]
Втім у самого Вітгенштайна наступає прозріння. "Чистих" фактів не
існує, факт є виразом аксіоматики набагато більш глибинних структур.
"Висловлювання не є висловлюванням, поки воно не виявить себе в
рамках граматичної системи" – осердя розмислів "пізнього" Вітгенштайна.
[5, с. 305] Всі повідомлення є осмисленими в рамках вищої структури.
Мовної гри.
Його шлях йде від простих спостережень сприйняття, де у малюнку
паралелепіпеду можна побачити скляний куб, перевернутий відкритий ящик,
дротову конструкцію чи просто три дошки під прямим кутом. Залежно від
установки кожного сприйняття. Та ж сама історія повторюється ним з
приводу амбівалентного зображення "З-К-голови" (чи то зайця, чи то качки).
[4, с. 277, 278] Мені з цього приводу спадає на думку набагато кращий
приклад з "Маленького принца" Сент-Екзюпері, де капелюх миттєво
перетворюється на удава, що проковтнув слона.
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А якби ми мали завдання в одному й тому ж предметі вказати або на
колір, або на форму, або на кількісні ознаки, ми вочевидь отримали різні,
неспівмірні, непорівнювані результати.
Отже для раннього Вітгенштайна світ пізнаваний, бо має структуру
логіки, для пізнього Вітгенштайна є суттєво різні способи опису світу, мовні
ігри. Мовні ігри не вповні закриті як монади одна від одної, вони
взаємодіють, і це часто веде до смислових непорозумінь, тому що помилково
застосовуються правила граматики однієї мовної гри до іншої. Теорія мовних
ігор поступово підводить нас до думки, що наука – лише одна з них, а не
привілейована царина знання. Мислення і реальність складно, а може й не
можливо співставити. Мовні ігри намагаються по-різному підійти до
реальності, змінюючи себе в ході розвитку, що сильно показано в роботі
Вітгенштайна "Про достовірність". [Див.: 4, с. 321 – 406] Мислитель
застерігає – до Іншого не можна підходити з однією калькою, тим більш
"суто науковою". Бо культурна дійсність є набором різноманітних систем
"правил та слідування правилам" (rules and rule-following). [28, с. 78 – 133]
Згодом історик науки Томас Кун розвинув ідеї мовних ігор
Вітгенштайна. В історико-філософській науці існує думка, що про тих, хто
найбільше впливає на філософів, вони мовчать чи кажуть мало. Цілком
відповідно до цього спостереження Кун майже не згадує (точніше сказати –
згадує побіжно [8, с. 59]) про філософію Вітгенштайна. Однак це не заважає
чітко прогледіти спадкоємність їх думок. Бо чим же іще є його "парадигми" з
їх основними принципами діяльності, формами реалізації цих принципів,
методами, проблемними ситуаціями та стандартами їх вирішення, а головне з
незводимістю їх одна до іншої, як не перевтіленими мовними іграми на
ґрунті історії науки.
Але такі "парадигми" існують не тільки в сцієнтичному мисленні. Є
парадигми пізнавальної культури, ба більше парадигми культури взагалі. І це
яскраво підкреслив Пол Феєрабенд.
Дійсність глибша та ширша за мисленнєві конструкти з приводу неї.
Тому Феєрабенд уводить принципи проліферації, безкінечного розмноження
теорій, принцип наполягання на одній з них, і найосяжніжий – принцип
уседозволеності, anything goes. В самій науці ані повна верифікація, ані повна
фальсифікація, а з тим і демаркація неможливі, бо факт-підтвержувач,
сингулярне висловлювання, цілком в згоді з Вітгенштайном, теоретично
навантажені, сформульовані та сформовані в рамках якоїсь теорії, та аж ніяк
не "нейтральні" чи "об'єктивні". "Теорія може виявитися несумісною зі
свідченням не тому, що вона некоректна, а тому що свідчення теоретично
зіпсоване. Сингулярне, фактуальне висловлювання може бути невірним з
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причини хибності враження, яке лише частково відповідає реальності; або з
причини його сформульованості в рамках старої або іншої теорії. Наука по
своїй суті не поступове наближення до абсолютної істини, а океан
альтернатив. [18, с. 162] Існує ще один принцип – незрівнянності теорій.
Такі справи з наукою розглянутою лише по-інтерналістьки.
Екстерналістський ж погляд Феєрабенда змушує приймати тезу, що між
різними культурними єдностями існують відносини, схожі на стосунки
наукових теорій. Наука повинна конкурувати в проліфераційному просторі з
казкою, міфом, з начебто явно застарілими теоріями. Бо як її теоріям немає
чіткого підтвердження, то мають стиратися кордони між наукою та ненаукою. [18, с. 180, 20]
Тому для Феєрабенда смисл завдання відродити гуманізм, де людина
вільна від примусу – це відмовитися від наукового диктату та вільно обирати
"ідеологію" (науку, магію, міф).
Гуманізм цей може існувати з превалюючою чи відкинутою
раціональністю, бо раціональність – не стандарт для всілякої діяльності, а
одна з існуючих традицій. Вільне суспільство – там, де різні традиції мають
доступ до центрів влади. [18, с. 470] Це не просто відділення науки від
держави, а й входження в світ вільних дискусій, діалогу та порозуміння. Де
інші традиції (а ми загостримо увагу на релігії та теології) можуть себе
продемонструвати свої сучасні можливості, або актуалізувати свої минулі
здобутки.
Як видається під таким поглядом, цінності науки, серед яких
найважливіші повнота, емпірична акуратність та плідність, [25, с. 203-205]
нікуди не повинні подітися. Водночас своєрідний релятивізм, а головне
плюралізм, дають засторогу однобічному та некритичному мисленню, думці,
яка не осмислює сої підстави.
Розвиває дану проблематику Ричард Рорті. Умовою його поступу є
ідеї з капітальної роботи "Філософія та дзеркало природи", де він спромігся
виступити проти пануючої в науковому та філософському дискурсах ідеї
метафори окулярності та, ширше, ідеї дуальності людини. Розум, у нього, аж
ніяк не дзеркало відображення: "Ми можемо обійтися без поняття нашої
Дзеркальної Сутності". [16, с. 94] Бо немає нічого, що могло б розповісти про
схему у її відношенні до "відображеного" нею змісту. Людина – не відкривач
істин, а їх творець, ergo треба перейти до менш серйозної гри, власної мовної
гри. [2, с. 10, 31, 69] Чому мовна гра – це менш серйозне заняття,
залишається нам незрозумілим, бо власне сам Рорті пропонує перейти до
герменевтики, а вона-то аж ніяк не менш глибинна та відповідальна річ ніж
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інші філософські практики, бо в справжній герменевтиці постійним
рефреном є питання про запитуючого та умови його буття.
Рорті закликає до розуміння істини не в якості репрезентації
реальності, а в сенсі ідеї, в яку краще вірити. Тому раціональність, хоча в
класичному її розумінні і опиняється під загрозою, все ж таки можна
будувати як дискурс про поки-ще-неспівмірні дискурси. Це він називає
герменевтикою. Вічних проблем філософії не існує, відсутнє поле перетину
засновків та цілей, немає того, до чого "треба" прийти, тому можливим є
лише "розуміння" іншого в діалозі. [16, с. 235, 270]
Таким чином Рорті будує свій варіант розуміння мовних ігор
Вітгенштайна, де немає різниці між "нормальними" та "анормальними"
дискурсами, в кінці кінців царинами культури, а сама культура формується
як "розмова" між іншими.
Розмова ця, як помічають критики [27, с. 37], є суспільним
феноменом, а не відносинами знання з реальністю. При цьому така бесіда є
визволителем духу свободи та імпульсом новим шляхам мислення. [27, с. 65]
Американський філософ свідомо уникав загального поля комунікації.
І тим самим взагалі-то поставив під питання можливість діалогу. Грайливість
може перейти в блюзнірство, якщо вслід за Рорті забувати, що герменевтика
вкорінена в загальнолюдському досвіді скрутності та намагання звільнення.
Але хай там як, підкреслення ним ролі герменевтики, зроблене на основі
своєрідної інтерпретації теорії мовних ігор, варто уваги.
***
В якості ілюстрації думки про те, що існує дієва критика обмеженого
розуміння науки та однобічного усвідомлення раціональності можемо
згадати відмого киянина Лева Шестова, який все своє творче життя боровся з
"розумом необхідності", а по суті навчав і вчить зараз мислити вільно.
Наука і раціональне взагалі, за Шестовим, відвертаються від
"страшного" й одночасно найважливішого в людському житті, але жива
істина вільної індивідуальності протистоїть істині розуму. Під розумом він
розуміє скоріше те, що Кант називав розсудком, схоласти ratio (на відміну від
intellectus'а), а сучасна екзистенційна філософія іменує технічним розумом,
до речі він сам часто застосовував поняття буденний розум, розум першого
виміру мислення. Загальні істини такого розуму виходять з можливості
одного й неможливості іншого. Багатоманітні ж індивідуальні істини
базуються на положенні, що в світі немає нічого неможливого. Істини
“факту”, “даності”, “дійсності” не владні над людською долею, вони не
можуть її визначати ні в минулому, ні в теперішньому, ні в майбутньому,
вважає Л. Шестов, виправдовуючи свою боротьбу з необхідністю. Ще із
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захоплення Кантом Шестов взяв у нього одне з положень – “Необхідність є
апріорною”, але доповнив її – “а отже її немає в реальності, в житті, в
вільному мисленні. Розум з його вбиваючими життя правилами виступає в
мисленні і в житті як “апріорі, всезагальність, необхідність, міцність, ґрунт,
устої” [21, с. 367], але головним його виявленням є “закон”. Але закон, на
думку Шестова, може описати лише деяку сукупність явищ в деякому
проміжку часу, і не більше, хоча зрозуміло, що це не є вся дійсність. Шестов
закликає протиставити кожному закону велику кількість різних суперечливих
суджень; він, услід за романтиками надає перевагу серцю, почуттю,
переживанню, свободі, творчості перед розумом. В плинному, майже по
гераклітовськи, світі загальні істини стають відносними, право на життя
здобувають істини індивідуального існування. Справжній світ є закритим для
нас, бо “логічне “око” створює ілюзію”. [20, с. 312] Шестов, услід за
Шопенгауером вважає, що філософія починається, коли усвідомлюєш, що
світ є тільки уявлення. Він хоче, щоби люди мали надію на пробудження від
сну загальних уявлень, і в безпосередньому погляді на дійсність ми повинні
вчитися у дітей. Людина повинна відмовитися від влади об’єктивного
розуму, стати над ним, аби дійти до істинних витоків буття, відкривати нове,
а не шукати зв’язки.
Шестов не перестає у всіх своїх роботах критикувати раціоналізм шар
за шаром. Він виступає проти ідеалізму, механістичного матеріалізму,
раціоналізму й емпіризму новочасної доби, вбачаючи в кожному з них
раціоналістичний монізм, який заганяє життя в "підземелля". Справжньою ж
метою думки є стати "суперечливою".
Філософський панлогізм у дусі Гегеля не дає місця індивіду і стає
об’єктом критики Шестова, який веде його родовід ще від Анаксімандра, що
закував реальність в кайдани Єдиного (у формі “апейрона”). Шестов вважає
раціональне пізнання "гріхом" людини. Бо загальне не пізнає випадкового,
одиничного, мінливого. Слід зазначити, що закони розуму не відкидаються
Шестовим повністю, бо логіка є корисною в деяких ситуаціях, він хоче услід
за Плотіном не знищити розум, а лише "піднятися" над ним. Мислитель
бажає побудувати вільну відкриту метафізику, яка не лякається
суперечностей, яка дасть можливість не зрозуміти, а побачити дійсність.
Філософ, не відкидаючи розуму повністю й борючись з ним в собі
самому, вважає пізнання можливим, але не важливим для людини –
ірраціональне є важливішим. Саме мислення людини може бути вільним,
"абсурдним" і ірраціональним. Звичайний буденний розум виявляється лише
ембріоном чогось іншого.
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Спроба перевершити розум, здійснена Шестовим, часто отримувала
оцінку як нігілістична. В такому ракурсі його філософія ставала для
дослідників “творчістю ні для чого”. Але ці дослідники не побачили
позитивного моменту шестовських думок. Бо він виступає не проти розуму
взагалі, він проти його претензій на осягнення Бога і людини. За розумом
людини її загибель є неминучою – все в світі каже за це, спасіння є
неможливим з точки зору досвіду. Але в людині є нестримне бажання,
воління спасіння і тут може допомогти віра як другий вимір мислення, яка
дає можливість бути бажаному у всеможливому світі. Бунт людини проти
неминучості має й негативний (відмова від розуму) і позитивний (віра)
відтінок. Віра не виступає повним антиподом розуму і тому є хибною теза
про корінну суперечність і, навіть, несумісність віри й розуму. Віра є другим
(іншим, вищим) виміром того ж таки мислення, де першим виміром є розум.
Віра є “из-умление” (рос.), виходження й підняття над звичайним розумом.
Шестов дуже часто проявляє свою спрямованість до позамежного, яке і є
справжньою дійсністю.
Те, що розум називає “абсурдом” є швидше показником істини, а не її
відсутності. Шестов хоче пробудити людей від розумного сну. Лише віра
може дати людині диво, яке може бути, бо розум не охоплює всю дійсність.
Абсурд віри немовби виводить людину з площини поверхового розумного
мислення. Розум сам є площина, плоскість, поверхня, він не дає піднятися
вгору і докопатися до сутності. Віра народжена стражданням (“крики Іова”)
відкриває новий вимір мислення. Не спокійна містика, а трансцендентна
метафізика боротьби, воління є філософським кредо Шестова.
Антропологія не може обійтись без теології. Бог виступає як
всемогутній, а не всеблагий, всезнаючий, спокійний і т. п. Бог є необмежені
можливості, виведення людини за межі загального, умовних "доброго і
злого", за межі минулої історії. Бог же, виправданий розумом, позбавляється
предикату життя, бо розум не може створити "нічого живого" – в
спостереженні розумом ми бачимо реальність, а Бог є дійсність,
всеможливість, "абсурдність" з точки зору буденного розуму. Цей розум хоче
знайти вічні істини, яким підкориться навіть Бог, тобто такий розум є
спробою применшити всевладдя й всеможливість Бога. Те, що дійсно існує
не є визначеним необхідністю, воно саме визначає все, його територія –
територія свободи. Діалог людини з Богом виключає закостенілу
Необхідність, і всеможливість Бога знову підкреслює обмеженість загальних
положень розуму.
Дехто вважав філософію Шестова малопереконливою, бароковою,
нігілістичною. Але справжні мотиви її гуманістичні, сповнені любові до
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окремої людини. Основні його категорії – істина, життя, душа, природа, Бог
обертаються навколо однієї – “людина”. Філософія може шукати й унікальнодійсне, і тоді має бути імпресіоністичною, рухомою як музика, як саме життя.
Філософ мусить бути профаном, а не вченим-спеціалістом, він повинен
"висаджувати в повітря" достовірності, запитувати без кінця. Філософія як
мистецтво мрії, а не як одна з наук приваблює Шестова. Вона повинна нести
людині не стільки знання, скільки життя.
***
Наука в широкому сенсі – це те, чому ми навчаємось, чого ми
потребуємо в навчанні. Наскільки ця діяльність наблизить нас до істини в
аристотелівському, кореспондентському її смислі, ми вочевидь не знаємо.
Водночас у нас залишається єдиний неспростовний критерій її побудови –
критичний настрій. Як влучно сказав Кал Раймунд Поппер: "Критика, з усією
ймовірністю, – це єдиний доступний нам спосіб виявлення наших помилок і
єдиний систематичний метод отримання з них уроків ". [14, с. 450]
Критичне ставлення до себе, інших, до самого розуму, як вчить
Шестов, вочевидь не має зникати з усієї науки, безвідносно до її можливих
поділів, наприклад на науки про природу та науки про культуру. [15]
Ще раз зазначу, що науці зараз як ніколи (в ситуації нею ж викликаних
загроз, зокрема техногенних) треба вгамувати свою пиху, стати більш
самокритичною (бо критика – суть наукового підходу), погодитись зі
статусом однієї з мовних ігор (бо вона не настільки "ближча" до дійсності,
щоб зневажати інші форми осягнення світу), та усвідомити нагальну потребу
інкорпорування в свій корпус феноменології, аксіології, герменевтики, теорії
комунікації, які накреслюють осмислення науки як інтенційної діяльності,
що скерована принципом відповідальності за буття та принципом надії на
Буття.
Всім сказаним хочу переконати в безумовній необхідності
філософської освіти для науковця. Вона потрібна тим, хто починає свій шлях,
входить в науковий дискурс, аспірантам; але не може зникати й у самоосвіті і
тих, хто став вченим, формує цей дискурс науки.
Філософська освіта вченого серед різного важливого (гносеологічні
підвалини пізнання та методичні вказівки, аналіз соціальних відносин і їх
впливу на науку, філософсько-правові норми etc.) може й має відкривати
сенси духовних ідеалів. Вчений, вірно зорієнтований філософією, вбачає не
тільки питання факту й нагальні проблеми власної дисципліни, а й виявляє
нормативні запитування та таїни всього сущого. Так він, вчений, отримує
цілісне бачення та синтезуюче смислорозуміння, а разом з тим широке поле
комунікації з іншими (колегами та владою зокрема).
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Навчання науковому дискурсу зі сторони філософії має включати в
себе пояснення важливості принципу збереження Буття (Йонас, Швейцер,
Брайдотті) та наміру на його здійснення, надії на Буття (Блох, Мольтман,
Марсель).
Філософська освіта науковця безперечно повинна вирізняти і доводити,
доносити до реципієнта, слухача філософського курсу та й зрілого діяча
науки, мисленнєву лінію Вітгенштайна, Куна, Феєрабенда, Рорті, що
експлікує теорію мовних ігор та ідею теоретичною навантаження фактів в
річище самої науки (у вигляді вчення про парадигми), а також за її межі, де
наука може сприйматися в суспільній свідомості яка одна з дискурсивних
практик, і до того ж не привілейована беззастережно.
Це призведе виключно до більш якісної наукової діяльності, бо будучи
самокритичною (де є самообмеження розуму взагалі – Шестов, а також
критична складова наукової теорії зокрема – Поппер), діяльність ця не буде
підмінена псевдонаукою в беззмістовному чи начебто змістовному її вигляді.
Освіта науковця не може оминати філософські методи, а серед них
особливої уваги заслуговують феноменологічний (що відкриває інтенції
діяльності), герменевтичний (що крізь призму саморозуміння показує зміст
будь-якого розуміння та пізнання), кореляції (що пов'язує науку зі
світоглядними запитами та можливими настановами). В цім же колі мають
бути присутні навчання комунікативним стратегіям взаємодії та соціальнофілософські установки і разом з тим етичні приписи, що можуть бути
засновані на призабутій традиції утопічного (та антиутопічного) мислення,
яке й рятує від небезпек для суспільства, і є вказівкою на можливі горизонти
розвитку соціуму.
Вочевидь філософська освіта потрібна вченому, така, в якій її
виднокола межують навіть з теологічними намірами на трансцендентні
повноту, цілісність і стійкість, де сповнюється розуміння мета-фізики як
постійного у-творення (що є сенсом і "на-уки") безмежного становлення
людини. Це – дійсний дискурс науки, її істинний та надійний шлях.
Вірю, що за допомогою таких підходів ми можемо уникнути "кінця
науки", який так завзято пропагують [19], а може зможемо не тільки почути і
побачити інших, співрозмовників та подорожніх на шляху науки, а й
побачити Це та Інше, доторкнутися до загалом Відмінного.
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Д.В. Вергун
ТЕКСТОЛОГІЧНИЙ ВИМІР
СУЧАСНОГО НАУКОВОГО ДИСКУРСУ

Сьогодні, коли наукова діяльність набуває масового характеру,
особливо актуальною стає завдання виховання культури наукового мислення.
Наукову мову, що передає інформацію про природу, людину, суспільство,
яка забезпечує ясність, логічність, доказовість викладу, демонструють
наукові тексти, але вона може бути представлена і в текстах іншої стильової
приналежності, якщо ці тексти є результатом дискурсивної діяльності авторавченого. Тексти такої мовної спрямованості, будучи продуктом вербального
мислення людини, що досліджує за допомогою понятійного апарату будьякої науки певну наукову проблему, репрезентуючи в природно-мовленевій
формі нове знання про дійсність, відтворюючи фрагмент картини світу
автора, призначаються для виконання найважливіших для суспільства
пізнавальних функцій.
Інтенсивний розвиток різних ґалузей науки і техніки, що має місце в
останні десятиліття, створює найбільш сприятливі умови для тісної співпраці
фахівців і вчених по всьому світу. Подібна взаємодія призводить до
необхідності вирішення ряду питань, пов’язаних з уніфікацією і
стандартизацією різного роду термінологій, що є безпосереднім завданням
вчених-лінгвістів. Зрозуміло, настільки глобальний характер розвитку науки і
техніки безпосередньо знаходить своє відображення не тільки в
спеціалізованих джерелах, адресованих, в першу чергу, обізнаної аудиторії,
але і в засобах масової інформації, головною метою яких є ознайомлення
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неспеціаліста з останніми досягненнями в науково-технічній сфері. Вивчення
і аналіз подібної трансляції знань непідготовленому адресату також
представляють великий інтерес з точки зору науки про мову.
Зроблене нами дослідження звернене до аналізу наукових текстів в
яких думка вченого знаходить своє втілення. Науковий текст, незважаючи на
плідне і багатоаспектне вивчення, залишиться ще для багатьох поколінь
науковців перспективною областю дослідження. Когнітивно-дискурсивна
методологія дозволяє:
а) розглядати гіпертекст вченого (сукупність його текстів, об’єднаних
однією тематикою) як продукт цілісної і розвивається системи його
наукового пізнання;
б) визначати знання, які стимулювали основні етапи пізнання,
концептуальні точки зору, які виступали двигунами на кожному з основних
етапів;
в) позначати ґалузі знань, що знайшли відображення в текстах авторанауковця;
г) аналізувати текст як результат дискурсу щодо осмислення нового
знання і способів його подання за допомогою текстових і мовних одиниць.
Теоретико-методологічна база дослідження включає в себе
фундаментальні праці як вітчизняних, так і зарубіжних вчених в царині
вивчення наукового дискурсу (К. Я. Авербух, О. А. Алимурадов, Н.В.
Волосухина, О. І. Голованова, Б. Н. Головін, С. В. Гриньов-Гриневич, В. П.
Даниленко, Р. А. Діанова, К. Е. Дрезен, Т. К. Канделакі, Л. А. Капанадзе, В.
М. Лейчик, М. Н. Лату, Д. С. Лотте, О. Ю. Медведєва, С. Е. Нікітіна, А. В.
Раздуев, А. В. Суперанская, В. А. Татаринов, З. Д. Шелов, T. Cabré, H. Felber,
J. C. Sager, D. Shapere, E. Wüster та ін), досліджень загальних і приватних
термінологічних процесів (Ю. В. Акинин, Е. В. Брысина, Л. С. Крысин, Е. В.
Лопатіна, Л. Н. Лубожева, Н.Н. Мелех, Л. А. Морозова, Е. А. Нікуліна, А. В.
Палкова, О. С. Рабкесова, Т. В. Риженкова, В. А. Собяніна, А. А. Тельнова, О.
Ю. Шмельова, В. М. Юрковський, A. L. Orellana, C. Reeves, W. M. Roth та ін),
когнітивної лінгвістики (О. А. Алимурадов, О. А. Бурукина, В. З. Дем'янков,
Е. С. Кубрякова, в. І. Маслова, З. Д. Попова, В. А. Стернин, Ст. Н. Телия, В.
А. Хребтова, Fr. Daneš та ін.), в загальній теорії дискурсу і дискурс-аналізі
(А.а. Абдулфанова, Н. Д. Арутюнова, т. ван Дейк, Ж. Дерріда, В. А. Дудіна, в.
І. Карасик, Ю. Н. Караулів, А. А. Кібрік, Л. В. Правикова, В. О. Чернявська,
Е. І. Шейгал, Т. А. Ширяєва, G. Brown, W. Chafe, M. Fairclough, Z. Harris, J. L.
Kinneavy, D. Schiffrin, G. Yule та ін), у вивченні наукового і науковопопулярного дискурсу (А. А. Болдирєва, Е. В. Будасси, Е. М. Какзанова, М.
А. Кобозєва, Н.В. Корольова, М. П. Котюрова, Е. В. Маргания, А. Р.
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Мубориева, С. В. Ракітіна, Е. Р. Сєченова, D. Biber, J. Gregory, 8 K. Hyland, S.
Miller, G. Myers та ін), а також в галузі теорії популяризації науки (W.
Bodmer, M. Fehér, L. López, I. C. Moreira, D. Raichvarg, S. Sangwan та ін.).
Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань і
досягнення мети дослідження в дисертаційній роботі використовуються
методи компонентного аналізу, дефініційного аналізу, а також
застосовуються методики квантитативного і контекстуального аналізу. За
допомогою методу дискурс-аналізу комунікація була вивчена з різних сторін:
були проаналізовані комуніканти спілкування, мовні стратегії і тактики,
бажаний результат, причини спілкування тощо. Лінгвістичні методи
допомогли виявити характерні особливості побудови тексту на всіх
мовленевих рівнях (синтагматика, лексика, граматика, Стилістика,
синтаксис), а також сприяли аналізу пунктуаційних особливостей.
Вивченню дискурсу присвячено безліч досліджень у вітчизняній і
зарубіжній лінгвістиці, а також в інших областях гуманітарного знання.
Дискурс вивчають лінгвісти, літературознавці, соціологи, політологи,
культурологи, психологи, етнографи, філософи через множинність
інтерпретацій даного поняття. При цьому з’являються нові підходи і
розкриваються нові грані цього багатовимірного феномена. Засновником
розуміння поняття «дискурс» є З. Харріс, що виділяє динамізм як головну
властивість дискурсу, що відрізняє його від тексту як статичної структури
[Harris Z. S. Discourse analysis [Текст] / Z. S. Harris // Language. – 1952. – V.
28. № 1., с. 1-30]. Вітчизняними мовознавцями, що спеціалізуються на
вивченні дискурсу, О. В. Александрова, Н. А. Антонова, Н. Д. Арутюнова, Н.
Р. Асмус, В. О. Богданов, В. Р. Борботько, Н. Д. Бурвикова, В. М.
Васильянова, Е.Н.Галичкина, Е. В. Горбачова, В. С. Григор’єва, О. А. Гусєва,
В. З. Дем’янков, Е. В. Добренькова, М.М.Донська, В. Ю. Єгорова, О. В.
Желтова, Е. А. Жителева, П. В. Зернецький, Н. С. Зубарєва, М. А. Іванова,
Т.А.Ильющеня,Т.В.Искина,В.І.Карасик,Ю.Н.Караулів,І.Т.Касавин,А.А.Кібрік
Н.А.Комина, В.Р.Костомаров, М. Ю. Коченгин, Е. А. Кожем'якін, С. Л.
Круглова, Д.Ю.Лопатіна, І.К. Любимова. Серед зарубіжних фахівців, які
вивчали і вивчають дискурс, назвемо, в першу чергу, наступних авторів: Е.
Бенвеніст, Г.Браун, Т.А. Ван Дейк, У. У. Дресслер, У. Шефф, Н. Коупленд, Д.
Крістал, М. Холлідей, З. Харріс, Т. Гівон, Г. Кресс, У. Лабов, Р. У. Лангакер,
Г. Ліч, Д. Шиффрін, Р. І С. Сколлон, С. Тейлор, С. Торнбері, М. Ветерелл,
Дж. Єйтс, А. Яворський, Г. Юл.
За останні десятиліття з’явилася достатня кількість наукових
зарубіжних і вітчизняних робіт, присвячених проблемам когнітивної
лінгвістики (Т. А. ван Дейк, Р Джекендофф, Дж. Лакофф, Л. Талмі, Ч.
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Філлмор, У. Чейф, А. Ченкі, Н.Д. Арутюнова, А. Н. Баранов, Н. Н.
Белозерова, А. П. Чудінов та ін). Все частіше згадується про когнітивний
підхід до мови, який відкриває широкий спектр можливостей і дозволяє його
дослідникам поглянути на ті чи інші існуючі явища в мові абсолютно під
іншим кутом зору, а саме з точки зору пізнавальних (когнітивних)
механізмів, що лежать в основі розумової діяльності людини. Вивченню
дискурсу присвячено безліч досліджень у вітчизняній і зарубіжній
лінгвістиці, але, тим не менш, ми не маємо єдиним визначенням даного
терміна, що породжує високий ступінь дискусійності поняття. Довгий час
дискурс вважали синонімом тексту. Дискурс протиставляється тексту як мова
в динаміці, що набуває певного значення в контексті, тобто при певних
комунікативних цілях (намірах), обставинах, властивостях комунікантів,
результаті і смислових особливостях. Дискурс – це зв’язний текст, але текст
також має певну зв’язність. Так, пропозиції в тексті пов’язані лексично і
граматично – за допомогою спілок і союзних слів, референцій, еліпсисів,
лексичних засобів, повторів, інтонації. Своєрідність дискурсу полягає в тому,
що ми сприймаємо текст не тільки у зв’язку із зовнішніми обставинами
комунікації, а й залежно від власного лінгвокультурного багажу. Сприйняття
і аналіз інформації здійснюється з урахуванням прагматичних складових, до
яких ми відносимо лінгвокультурні та енциклопедичні знання, особистий
досвід, лінгвокультурні моделі (уявлення про світ), а також фонові знання і
мовний етикет.
Проаналізовані дослідження дозволили виявити семантичні,
структурно-жанрові аспекти наукової мови: специфіку наукового
спілкування і співвідношення його з іншими сферами комунікації; загальні
особливості наукової мови; проблеми усної наукової мови; функціонування у
наукових текстах мовних одиниць різних рівнів; типи, підтипи наукових
текстів, їх стильові й жанрові взаємодія; основні стилепороджуючі категорії
наукового тексту; способи вираження діалогічності; показники авторської
індивідуальності в науковому тексті; принципи вивчення індивідуального
стилю вченого; специфіку перекладу наукового тексту; можливості
інтерпретації наукового тексту як результату дискурсу вченого; характер
інтертекстуальності (політекстуальності) в науковому тексті; місце і шляхи
вивчення наукового тексту в прикладних цілях: при навчанні студентів
нефілологічних спеціальностей і в процесі викладання української мови
студентам-іноземцям та ін. (М.Н. Кожина, A. A. Абдулфанова, Д.M.
Алексєєва, P. C. Алікаєв, Є.А. Баженова, Н. В.Бикова, А. Н.Васильєва ін).
Представлена багатоаспектність вивчення наукового тексту,
підтверджуючи зацікавленість дослідників у його проблематиці, не дозволяє
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вважати остаточно вирішеними питання, пов’язані з онтологією його
когнітивно-дискурсивного простору. Вирішення цієї проблеми вимагає
пошуку нових шляхів комплексного дослідження наукового тексту. Ця
проблематика є центральною для одного з напрямків сучасної філософії.
Розвиток когнітивного підходу тісно пов’язаний зі зміною загальної
гуманітарної парадигми.
Механістичне тлумачення природи людського мислення, граничним
втіленням якого стає ідея штучного інтелекту, привело лінгвістику і
гуманітарні науки в цілому до кризи. У зв’язку з цим одним з базових
постулатів когнітивної лінгвістики стає визнання неалгоритмічної і
неатомістичної природи людського мислення і мови як його невід’ємного
компонента.
Мова, будучи частиною мислення, беручи участь у всіх психічних і
когнітивних процесах, являє собою втілені його механізми, саме тому ядром
когнітивної лінгвістики стають дослідження мовної семантики в аспекті
когнітивного моделювання. Інтерес до науки як до особливого типу
діяльності формується ще в античності і зберігається донині, тому другий
параметр актуальності даної роботи пов’язаний з дослідженнями в області
теорії пізнання, зокрема, зачіпають співвідношення раціонального і
ірраціонального мислення в процесах пізнання світу. Не будучи
безпосередньо пов’язаним з когнітивною проблематикою, названий напрямок
актуалізує питання синтезу різних форм мислення і розробляє концепцію
нової раціональності, що включає образні засоби мови і, зокрема, метафору
як невід’ємний компонент гносеології. Когнітивна метафора розглядається в
цьому випадку як одна з базових моделей наукового мислення, що
відображає специфіку української мовної картини світу через призму
наукового дискурсу.
Третій параметр актуальності роботи пов’язаний з дослідженням
процесів комунікації. Вербальна комунікація усвідомлюється як об’єкт
дослідження тільки в XX ст., «відбившись» від досліджень комунікації в
теорії зв’язку і теорії інформації. Мова як комунікативний і моделюючий
механізм активно використовувався в практичній сфері (риторика,
психоаналіз), але при цьому в фокус дослідницької уваги потрапляв тільки
його структурний аспект. Хоча функціональний напрямок зароджується вже
в структуралістських концепціях.
В рамках когнітивно-дискурсивного підходу особливо гостро ставиться
проблематика когнітивного і мовного моделювання. Когнітивні моделі,
виявлені в дослідженнях, присвячених опису мовної картини світу, і
відображають специфіку національного світосприйняття, складають ядро
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уявлень про довколишній світ, деяку систему універсалій різного рівня. Але
в повсякденній мовній діяльності ця система і самі моделі трансформуються
в залежності від дискурсивних параметрів – умов комунікації і системи
смислів, які хоче висловити комунікант. Тому дослідження зміщуються в
область моделювання дискурсів як цілісних сукупностей комунікативних і
вербальних параметрів. У зв’язку з цим актуальним є звернення до способів
подання інформації в українському науковому дискурсі.
Гіпотеза дослідження. Передбачається, що в просторі наукового
тексту, що розглядається як продукт когнітивно-дискурсивної діяльності
адресанта, прямо або побічно виявляються «сліди» цієї діяльності, що
включає утворення дискурсивних смислів. При цьому допускається, що
останні формуються в процесі:
а) народження нового знання;
б) діалогів між старим і новим знанням, прогнозованим опонентом і
уявним читачем;
в) актуалізації знань, що лежать в основі індивідуальної
концептуальної картини світу адресанта;
г) переосмислення деяких з них.
Різні форми комунікації у царині науки і техніки охоплюють все нові
й нові сфери діяльності людини. Характер наукового спілкування,
монокультурного і міжкультурного, поступово відокремлюється від інших
форм і приймає нові, специфічні тільки для цієї сфери діяльності способи і
типи. Все це дозволяє говорити про своєрідність наукового дискурсу, яка
підтверджується і специфічними цільовими установками і стратегіями.
Проводяться в нашій країні когнітивні дослідження, пов’язані на
першому етапі з вивченням картини світу, все тісніше зближуються з
дискурсивними дослідженнями, так як саме вони дозволяють моделювати
феномени мовної взаємодії в соціумі, в результаті протікання яких і
відбувається формування наукової картини світу як певного способу
світобачення, об’єднаного мовою. Перемикання уваги дослідників на
проблеми породження і сприйняття мови, втілені в дискурсах різного типу,
дозволили говорити про неочевидні властивості текстів, що відображають у
своїй структурі всі особливості мовних актів, в процесі яких дані тексти були
породжені. Дослідження мовних стереотипів як елементів картини світу
сприяють більш глибоко осягненню динамічних моделей соціальної
взаємодії, обумовлені безліччю факторів: культурним і мовним середовищем
індивіда, індивідуально-психологічними якостями.
Включення в лінгвістичний опис дискурсивного підходу, орієнтованого
на виявлення механізмів використання функціональних підсистем мови, в
87

безлічі сучасних досліджень пов’язується зі зміною гуманітарної парадигми,
з переходом від онтології матеріального фізичного світу до онтології світу
гуманітарного, побудованого за антропоцентричною моделлю.
Таким чином, дискурсивний підхід передбачає опис того, яким чином
відбувається моделювання процесу комунікативної взаємодії, які фактори і
яким чином впливають на процес комунікації. Використання зазначеного
підходу у вивченні сфери наукової діяльності представляється важливим і
актуальним, так як наукове спілкування завжди усвідомлювалося як
специфічна область використання мови.
До недавнього часу науковий текст традиційно вивчався в рамках
функціональної стилістики, при цьому увагу вчених завжди приковували
системні властивості стилю, а всі інші елементи, властиві мові науки, були
віднесені до його периферії. В кінці XX ст. кардинальним чином змінюється
погляд на науковий текст, який більше не розглядають як окремий твір
монологічного характеру, він є компонентом цілісної системи текстів, що
представляють різні ґалузі науки, наукові напрями, наукові парадигми.
Науковий дискурс слід визнати інституційним і зазначити, що
інтерактивна взаємодія соціальних факторів в рамках особливого типу
дискурсу приваблює дослідників завдяки спектру можливостей
лінгвістичного та екстралінгвістичного аналізів, які здатні сформувати умови
для вивчення та висвітлення проблем взаємозв’язку мови і форм діяльності
людини, мовного маніпулювання, переконання, оцінки щирості
висловлювання. Різні підходи до розробки типології дискурсу, побудови
аналітичних моделей дослідження, питання постійного уточнення та
обмеження понять «дискурс», «текст», «комунікація» припускають всебічне
дослідження соціальних структур дискурсивної інтеракції, суб’єктів і
механізмів комунікативної взаємодії.
Різноманітні підходи до розуміння сенсу та змісту наукового
дискурсу. Зміщення вектору філософських досліджень у бік комунікації
неминуче зачіпає таке явище, як дискурс, так як саме в дискурсі реалізується
спілкування, тобто та сама комунікація. Сьогодні теорію дискурсу можна,
безперечно, назвати одним з найбільш перспективних і динамічних
напрямків у сучасному мовознавстві. На сьогоднішній день дискурс являє
собою об’єкт дослідження не тільки лінгвістики, а й семіотики, психології,
психолінгвістики, соціолінгвістики, герменевтики, культурологи, філософії,
соціології тощо. І ми розуміємо, що саме синтез отриманих наукових
результатів різних дисциплін дозволяє з найбільшою точністю дати
визначення такого складного поняття, як дискурс. Для більш детального
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дефініціювання терміну «дискурс» доречним, на наш погляд, буде розгляд
історії питання становлення цього поняття.
Варто відзначити, що спочатку поняття дискурсу не мало однозначного
тлумачення. П’ятдесяті роки ХХ століття ознаменували появу терміну
«дискурс» у мовознавстві, причому вже тоді спостерігалися два основних
тлумачення: з одного боку Є. Бенвенист [8] та його однодумці розуміли під
дискурсом мова, яка розглядається в неподільній зв’язку з ознаками
приналежності мовця суб’єкту; з іншого боку, для З. Харріса [ Харріс]
дискурс був мовним вираженням, перевищує пропозицію, іншими словами –
фрагментом тексту з точки зору його лінійної організації. Очевидно, саме
дані визначення послужили фундаментом для основних напрямків сучасних
дискурсивних досліджень, одним з яких є аналіз мовних творів з позицій як
локальної зв’язності, так і глобальної смислової організації, а іншим – аналіз
тих же мовних творів разом з правилами їх застосування з урахуванням
соціокультурних і когнітивних факторів, що представляють собою їх
безпосередні детермінанти.
У широкому сенсі дискурсом називається зв’язний текст в комплексі з
екстралінгвістичними
факторами
(прагматичними,
психологічними,
соціокультурними тощо), які безпосередньо впливають як на його
породження, так і на його сприйняття, іншими словами це «текст в дієвому
аспекті» [3,c.77] стверджує, що дискурс «вимагає при підході до нього
обов’язкового обліку всіх соціальних параметрів того, що відбувається, всіх
прагматичних факторів його здійснення». При цьому особлива увага
приділяється процесуальним аспектам дискурсу, що розглядається в режимі
on-line, тобто в процесі його породження або ж в процесі його розуміння. За
справедливим зауваженням Т. А. Ширяєвої [45, c. 13] «мова вкорінена в
актах комунікації і не може бути адекватно описана поза комунікативних
контекстів, що найбільш релевантно для розуміння природи мови, тексту,
дискурсу».
Дуже виразно описує дискурс Е.Ф. Кіров [39, с. 29-41.], називаючи його
гігантською тканиною з висловлювань, супроводжуючих і включених в
ланцюг реальних подій, що є їх складовою частиною. Не менш цікавим
видається визначення дискурсу, дане В.З. Дем’янковим [19, с. 32], Що
працює в руслі когнітивного підходу. На думку вченого, «дискурсом
називається текст в його становленні перед уявним поглядом інтерпретатора.
Тут варто відзначити, що хоча дискурс, на думку В.З. Дем’янкова, і
являє собою сукупність пропозицій або ж їх фрагментів, зміст самого
дискурсу часто зосереджено навколо так званого «дискурсивного Топіка»,
що представляє собою якийсь опорний концепт. Схожої точки зору
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дотримується В.А.Звегінцев [22,c.287-288], для якого дискурс є одиницею
тексту, яка являє собою «складне ціле або виділяється змістовне єдність яке
на рівні мови реалізується в послідовності пропозицій, пов’язаних між собою
смисловими відносинами».
На думку Н.Ф.Алефіренка [2,c.298], дискурс може тлумачитися з точки
зору семантичного синтаксису, підкреслюючи той факт, що смислові
відносини між реченнями і змістова єдність являють собою категоріальні
ознаки дискурсу.
В.В.Петров і Ю.Н.Караулов [25,c.8] називають дискурс складним
комунікативним явищем, що включає в себе не тільки текст, а й
екстралінгвістичні фактори, істотні і необхідні для повного розуміння тексту.
Схожої думки дотримуються С.I. Виноградов і О. В. Платонова [12, c. 238],
для яких дискурс є комунікативною подією, що полягає у взаємодії учасників
комунікації через вербальні тексти та / або інші знакові комплекси, що
відповідають певній ситуації та певним соціокультурним умовам
спілкування.
У свою чергу, М. Л. Макаров [37, c. 85], аналізуючи різні точки зору з
даного питання, висуває на перший план три основні підходи до визначення
дискурсу в лінгвістиці. Перший підхід, що базується на структурно
орієнтованій лінгвістиці, розглядає дискурс як якийсь сегмент мови, що
складається з декількох речень, які перебувають у певному семантичному
зв’язку. Другий, функціональний, підхід вивчає дискурс як будь-яке
вживання мови в соціокультурному контексті. Відповідно до третього
підходу, запропонованого Д. Шифрін [48, p. 39-41] і звертає особливу увагу
на взаємодію форми і змісту, дискурс представляється не просто
математичною сумою декількох висловлювань, але сукупністю
контекстуально організованих одиниць мовної структури.
Розглядаючи різні підходи до визначення поняття «дискурс», не можна
не згадати і про сприйняття дискурсу як певного семіотичного явища.
Вивчаючи дане явище з позицій семіотики, А. Греймас і Ж. Курте [17, c. 488]
охарактеризували дискурс як семіотичний процес, підкреслюючи при цьому,
що «безліч семіотичних фактів (відносин, одиниць, операцій і тощо),
розташованих на синтагматичний осі мови», може розглядатися як
відноситься до теорії дискурсу. Завершуючи обґрунтування структурносеміотичного розуміння дискурсу, можна стверджувати, що останній є
результатом оперування з глибинними формами (семіотично-наративними
структурами та їх трансформаціями в дискурсивні структури), який дає
приріст семантично значущих членувань.
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Говорячи про те, що «дискурс, що розуміється як текст, занурений в
ситуацію спілкування, допускає безліч вимірів» [24, с.5], В. І. Карасик
визначає це поняття, керуючись позиціями, що відображають основні
підходи в даному напрямку лінгвістики. З точки зору прагмалінгвістики
дискурс можна розглядати як інтерактивну діяльність, здійснювану
комунікантами, з урахуванням таких її параметрів, як інформаційний та
емоційний обмін, різні стратегії мовного спілкування, способи створення
перлокутивного ефекту. У психолінгвістичному аспекті дискурс бачиться як
перехід, перемикання, від внутрішнього коду до власне вербалізації в процесі
мовотворення; в даному випадку враховуються такі параметри, як соціальнопсихологічний тип мовної особистості кожного з учасників спілкування,
рольова установка. У лінгвостилістичному відношенні дискурс має справу з
диференціацією регістрів спілкування, розмежуванням усного мовлення від
письмового (з урахуванням її жанрового різновиду). У структурнолінгвістичному аспекті розглядаються такі позиції, як формальна і
концептуальна зв'язність дискурсу, а також принци його сегментації.
Специфічність спілкування в межах конкретного етносу з урахуванням
певних моделей мовної поведінки знаходяться в центрі уваги
лінгвокультурного аспекту дискурсу.
Когнітивно-семантичний підхід вивчає дискурс, актуалізуючи такі
структури знань, як фрейми, сценарії, когніотипи. І, нарешті,
соціолінгвістичний аспект у вивченні дискурсу фокусується на певній
соціальній групі, аналізуючи соціально-рольові стереотипи мовного
спілкування та соціально-культурний контекст. І тут не можна не погодитися
з В.І. Карасиком, який підкреслює, що вищеназвані підходи ні в якому разі не
варто розглядати як взаємовиключні. Вважаємо, що саме завдяки
комплексному підходу, який приймає до уваги якщо не всі, то багато з
вищенаведених аспектів, є можливим комплексний аналіз мовних творів,
який може мати пояснювальній силою, тобто пояснювати причини тих чи
інших мовних явищ, точніше мовних втілень мови.
М.Фуко (42,с.49), будучи авторитетним вченим і яскравим
представником французького структуралізму і постструктуралізму, називає
дискурс соціальною практикою, що складається з висловлювань,
стверджуючи, що «це тонка контактує поверхню, зближує мову і реальність,
змішує лексику і досвід». М. Фуко також належить такий термін, як
«дискурсивні формації», по суті представляють собою ніщо інше, як
послідовність висловлювань, співвідносну з певними галузями знання
(медицина, політика тощо). Іншими словами, дискурсивні формації являють
собою суспільні практичні області. У світлі цього М. Фуко дає ще одне
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визначення дискурсу: «Дискурс ... – це не свідомість, яка поміщає свій
проект в зовнішню форму мови, це не сама мова і, тим більше, не якийсь
суб'єкт, що говорить на ньому, але практика, що володіє власними формами
зчеплення і власними ж формами послідовності» [42, с.168].
Говорячи про важливість екстралінгвістичних параметрів у розумінні
дискурсу, варто згадати про визначення дискурсу, даному В. В. Красних [32,
c. 84], згідно з яким він представляє «вербалізовану мовленеву діяльність, що
розуміється як сукупність процесу і результату і володіє як власне
лінгвістичними, так і екстралінгвістичними планами», під якими дослідники
мають на увазі такі параметри, як свідомість комунікантів, різні когнітивні
аспекти, конситуацію, контекст (в широкому сенсі) Красних у своїх
дослідженнях приходить до висновку, що дискурс є субстанцією, «яка не має
чіткого контуру і знаходиться в постійному русі». Таким чином, вона вважає
основним завданням лінгвістики визначення структуроутворюючих
характеристик (параметрів) дискурсу. На думку О. Г. Резвіної, основними
параметрами є:
1. Виробництво і споживання дискурсу, тобто матеріальна субстанція
дискурсу формується одночасно і внеском у нього, і його споживанням
кожним учасником мовної спільноти; іншими словами, тут йдеться про
інтеракціональну природу дискурсу, засновану на її когнітивнолінгвістичному базисі.
2. Комунікаційне забезпечення, безпосередньо пов’язане з каналами
передачі
інформації
і
є
обов'язковою
умовою
дискурсивної
інтеракціональності; варто відзначити, що сам канал комунікації є підставою
для видової систематизації дискурсу, так як виступає одним з основних
факторів, що визначають його характеристики.
3. Дискурсивні формації, іншими словами – різновиди дискурсу; суть
цієї функції полягає у відокремленні специфікованих різновидів дискурсу
«на певних підставах, які в свою чергу визначаються як завданнями
лінгвістичного
дослідження,
так
і
об’єктивно
виділяються
конституирующими ознаками» [30, с. 17]).
4. Інтертекстуальна взаємодія (заснована на взаємопроникненні
різновидів дискурсу; даний параметр є суттєвим для нашого дослідження, так
як науково-популярний дискурс являє собою результат подібної
взаємопроникності, інкорпоруючи в собі характеристики різних
дискурсивних формацій).
Розглядаючи дискурс як багатогранне явище, було б неправильно не
звернути увагу на ще одну точку зору щодо розуміння сутності даного
явища, запропоновану Ю. Крістевою [33]. В її розумінні дискурс
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представляється засобом, за допомогою якого створюється деяка мовна
матеріальність, де існування одного «голосу» є можливим тільки завдяки
існуванню іншого, настільки ж повноправного «голосу». За висловом самої
Ю. Крістевой, «дискурс є елементом практики, що включає в себе ансамбль
несвідомих, суб’єктивних, соціальних відносин, що знаходяться в стані
боротьби, привласнення, руйнування і творення» [33, с.14]. У загальному і
цілому, більшість робіт, спрямованих на вивчення дискурсу, основний упор
робить на критичному огляді різноманітних напрямків при аналізі дискурсу,
визначенні місця, який займає дискурс в мовній діяльності соціуму,
досліджуються різні функції і характеристики дискурсу.
Механізм в широкому розумінні розглядається як «зв’язок і взаємодія
елементів у ході будь-якого процесу» [39]. Механізми формування тексту
встановлюють взаємодію різних елементів, починаючи з виникнення задуму і
завершуючись розумінням і осмисленням того, що повідомляється. Слідом за
О.В.Алєксєєвою механізмами текстоутворення, націленими на адресата,
будемо вважати «використання різних засобів для активізації розумової
діяльності адресата, що розпізнає в тексті деякі фіксовані семантичні
компоненти і запускає реакцію, як емоційну, так і розумову» [39].
Поняттям, що об’єднує процеси створення і сприйняття наукового
тексту, виступає задум адресанта і адресата, які, як відомо, не завжди
збігаються в силу різних поглядів, переконань, приналежності до різних
наукових шкіл тощо. При цьому задум автора слід розглядати як категорію,
що визначає і регулює зміст аналітичної та продуктивної розумової
діяльності адресата, предметом текстової діяльності якого виступає у свою
чергу власна комунікативна інтенція, змушує вбирати «не смислову
інформацію взагалі, а смислову інформацію, цементируемую вже його
задумом, комунікативно-пізнавальним наміром» [2]. Загальновизнаним в
останні роки в аспекті вивчення процесів породження і розуміння тексту є
вихід за рамки лінгвістики в область екстралінгвістичних знань адресанта і
адресата, оскільки «людина є особистість в силу того, що він свідомо
визначає своє ставлення до навколишнього» [2].
Розуміння, як і породження, супроводжується текстоутворюючою
діяльністю, так як результативність цього процесу (розуміння) покликаний
продемонструвати текст, але текст адресата. Звідси одним з головних
механізмів текстоутворення слід розглядати Цілепокладання, яке
визначається, з одного боку, закономірностями утворення тексту (типом,
жанром, призначенням тощо.), з іншого – ставленням автора до викладається
інформації, що вносить особистісні корективи в побудову тексту, а іноді
суперечить прийнятим закономірностям. Виходячи з цього, цілепокладання
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при створенні медичного тексту являє собою механізм, що включає процес
постановки мети його продукування, що диктується, з одного боку,
особливостями побудови самого тексту (стилем, жанром, реалізованими
завданнями), що визначають форму тексту, відбір матеріалу тощо., а з іншого
– особистісним ставленням автора до пов’язаній новому знанню в
спрямованості на адресата.
На відміну від власне наукових текстів значимість художніх і
публіцистичних текстів, написаних лікарем, полягає в тому, що вони є тим
«містком» між літературою, орієнтованою на фахівців-медиків і
неспеціалістів, що мають потребу залучення до викладається інформації,
який покликаний донести до адресата в доступній і цікавій формі наукове
знання. Звідси мета викладу текстів медичної тематики в рамках такої
стильової спрямованості полягає в залученні широкого кола читачівнеспеціалістів до нового наукового знання за допомогою використання
певних прийомів його уявлення, пов’язаних з популярною обробкою або
художньою реалізацією. Виходячи з цього, при створенні художніх і
публіцистичних медичних текстів важливо враховувати наступні вимоги:
а) проблема повинні бути цікава для адресата;
б) текст не захаращений науковими термінами, зрозумілий для читача;
в) при наявності в тексті спеціальної термінології необхідно її
тлумачення;
г) структура подачі матеріалу залежить від мети його подання [6].
Особливості наукового тексту опосередковано проектуються і на
тексти іншої стильової приналежності, створені тим самим автором.
Опосередкованість виражається в тому, що такі тексти не є, як правило,
безпосереднім результатом перетворення і згортання деякого конкретного
наукового тексту. У цій комунікативній ситуації первинною виступає
скоріше сама наукова проблема, результат її вирішення. Адресатом такого
тексту стає так званий «непідготовлений користувач» [9, с. 131–136.]. Коло
таких «користувачів» чітко не окреслено і є невизначеним. Це будь-яка
людина, яка бажає долучитися до знання, але не має необхідних об’єктивних
даних для успішного освоєння оригінальних наукових текстів. Такий
масовий читач може відрізнятися за освітою, віком, статтю, за своїми
пізнавальними і ціннісними орієнтирами і внаслідок використання елементів
художності наукова інформація в таких текстах сприймається легко і просто..
Інтенція автор-вчений у сучасному науковому дискурсі. Науково
нове знання являє собою концептуальний пласт смислової структури тексту,
виражений в мовних знаках; результат когнітивного процесу, що формує
індивідуальне, особистісне знання вченого. Важливе місце в цьому процесі
94

займає інтенція автора, яка визначається як «готовність до речепорожденію,
до комунікативних дій», стимулююча «настрій на ту чи іншу ситуацію» [11,
с. 10–15.].
У нашому дослідженні інтенція автора-вченого розглядається як
механізм, що визначає, організуючий змістовний матеріал майбутнього
висловлювання, що забезпечує вибір прагматичної тональності його
вираження, актуалізує залучення мовних засобів, що підкреслюють
особливості автора як мовної особистості, що вказує на взаємодію з
адресатом, спрямований, в кінцевому рахунку, на реалізацію в створюваному
тексті нового знання, покликаного внести корективи в картину світу
адресата.
Місце інтенції як механізму, спрямованого на створення наукового
тексту, представляється наступним чином. Оскільки продукування наукового
тексту є результат розгортання наукового дискурсу відповідно до
прагматичного цілевстановлення, безпосередньому мовленню передує
внутрішня інтенція адресанта, яка в психології і психолінгвістиці
розглядається як мотив, «потреба в говорінні», створення загального задуму
(схеми), вираженого у внутрішній мові [11, с. 10–15.]. Це те, що спонукає
вченого висловитися, його неусвідомлена потреба висловити свої
переконання, наміри, що представляють, на його думку, те нове в науці, що
значно допоможе в лікуванні захворювань, неможливому раніше в рамках
існуючих методів; підніме статус вченого і престиж тієї галузі знання, якою
він займається. Починаючи з мотиву, запускається механізм внутрішньої
діалогічності, який працює протягом всієї дискурсивної діяльності до
моменту втілення її в текст.
Автор наукової праці, як правило, намагається «вбудувати» нову
інформацію у вже наявну систему, так як системність знання має на увазі
наявність так званого критерію істинності, який визнається у цей момент
науковим співтовариством. Кожна наукова публікація, як відомо, є, в
більшості випадків, реакцією на попередні праці, стаючи, в свою чергу,
стимулом для наукової творчості. Відмінності від колишніх текстів
дозволяють продовжувати діалог, так як протиріччя між старим і новим
народжує нові ідеї і рішення, і, отже, нові тексти [25, с. 206–210.]. Це вже
пов’язується з роботою інтердискурсивного механізму створення наукового
тексту, здійснюваного в результаті взаємопроникнення у свідомості
адресанта дискурсів різних типів, що пояснюється своєрідністю
дискурсивного простору вченого, в якому переплітаються, взаємно
доповнюючи один одного, освоєні та освоювані їм різнобічні знання.
Інтердискурсивний механізм, взаємодіючи з внутрішньою діалогічністю,
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відточує нову думку, порівнюючи її з належними автору попередніми
знаннями і поглядами інших вчених.
Перехід мотиву в інтенцію відбувається в той момент, коли мотив, що
носить неусвідомлений (або недостатньо усвідомлений) характер, починає
«усвідомлюватися», тобто зв’язуватися з предметом мови (деяким уявним
змістом) і цілями адресанта (в першу чергу, цілями уявлення нового знання,
передачі його адресату). Поява інтенції є початком мовленнєвої діяльності,
актуалізує у свідомості автора наукового тексту можливі способи подання
пропозиції. Для майбутнього наукового тексту пропозиція – це семантичний
інваріант фрагмента індивідуальної наукової картини світу вченого,
представлений у вигляді загального задуму, загальної схеми, згодом
розгортається на етапі створення моделі висловлювання, кодування сенсу.
Таким чином, процес продукування тексту проходить наступні етапи:
мотив – інтенція – ієрархія пропозицій – внутрішня мова – текстова, мовна
реалізація ядерного сенсу. Інтенція в даному процесі займає важливе місце як
механізм, що прогнозує майбутній науковий медичний текст і впливає на
роботу інших механізмів текстоутворення. Будь-який текст має свій
інтенціональний підтекст, володіє набором інтенцій, складових його
інтенціональну структуру, яка актуалізує нове знання, визначає стиль, жанр
тексту, вибір засобів вираження, обговорюваних проблем, організовує зміст
тексту і, в кінцевому рахунку, характеризує його якість. Перш за все, у
адресанта з’являється інтенція, пов’язана з тим, яким колом думок
обмежитися в даному тексті, на яких проблемах зосередитися, які ідеї
висловити, яке місце у викладі матеріалу займе нове знання [3, с. 53–61.].
Дискурсивний підхід до власне наукового тексту передбачає прояв
особливої уваги до його прагматичних характеристик, насамперед до
фактору адресата, і мовних засобів, що забезпечує контроль сприйняття
викладеного і його розуміння. Визначаючи фактор адресата як один з
обов'язкових складових дискурсивної діяльності адресанта, необхідно
акцентувати увагу на понятті «дискурс», що розглядається нами як процес
промови адресанта при продукуванні тексту в спрямованості на адресата.
Звідси з позицій когнітивістики в дискурсі як процесі мовознавства
моделюється дискурсивна діяльність її суб'єктів, виявляються механізми їх
інтерактивності.
Проблема адресата розглядалася стосовно публічного мовлення [18, с.
229], науково-гуманітарного [21, с. 194], рекламного дискурсів. Відносно
наукового дискурсу фактор адресата вимагає певних уточнень, зокрема в
аспекті виявлення того, як даний фактор враховується автором в
результуючому його науковому тексті при повідомленні нового знання,
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актуалізації попередньої інформації, емоційному впливі на адресата, які
використовуються при цьому мовні і мовленеві засоби. Адресант і адресат в
письмовому тексті залишаються психологічними суб’єктами вербальної
комунікації, успішність якої залежить від знань ними предмета мови,
ілокутивних установок адресанта і результату декодування їх адресатом.
Адресант, виходячи із задуму, кодує якийсь сенс. Завдання адресата –
розкрити і зрозуміти цей сенс через декодування вербальних знаків. Іншими
словами, основна мета дискурсивної діяльності автора наукового тексту –
формування у свідомості адресата особливої регулятивної моделі світу.
Функціональне призначення мовних одиниць при цьому орієнтоване на сенс,
який повинен стати надбанням адресата.
Емоційна виразність наукового тексту жорстко спаяна з головною його
якістю – логічністю. Емоційність форми тут не руйнує логічності змісту.
Написання тексту вченим є завершальним етапом в реалізації когнітивної
діяльності, вирішенні творчого завдання. У такому науковому тексті,
безсумнівно, відображаються моменти пошуку потрібних рішень, що часто
пов’язано з інтуїтивними процесами в мисленні, і тому він не може бути
абсолютно беземоційним. Оригінальність погляду на зображуваний предмет
не може не поєднуватися з оригінальністю в його емоційній оцінці, а це
неминуче позначається на стилі, манері викладу. Звичайно, сам науковий
предмет провокує своєрідне ставлення до форми викладу, до вибору мовних
засобів. У науковому тексті експресивними виявляються багато нейтральних
мовних засобів, які здатні підвищити аргументованість висловленого
положення, підкреслити логічність висновку, переконливість міркування
тощо., тим самим зацікавити адресата, впливати на нього.
Науковий текст з позицій когнітивно-дискурсивного підходу являє
собою не тільки джерело нової наукової інформації з боку адресанта, а й
об’єкт осмислення її змісту адресатом. Діалогічність в науковому тексті може
виступати в двох видах: зовнішньої діалогічності, експліцитно спрямованої
на адресата, і внутрішньої діалогічності, що розглядається як діалог автора з
вченими-попередниками і послідовниками, однодумцями і опонентами, а
також діалог старого і нового знання, ідей автора, діалог з самим собою [5, 27
с.].
Незважаючи на тривале і різнобічне вивчення діалогічності,
недостатньо дослідженими залишаються питання, пов’язані з розглядом її як
одного з механізмів текстопояви в процесі дискурсивної діяльності вченого,
механізму розгортання наукової ідеї в цілий текст. Зовнішнє звернення
адресанта до адресата забезпечує прямий контакт, розрахований на
підвищення активності адресата в процесі сприйняття і декодування
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наукового медичного тексту. Саме така спрямованість на адресата надає
тексту справжню інтерактивність і діалогічність.
Виступаючи механізмом створення медичного тексту, діалогічність
дозволяє адресату не тільки зрозуміти представлену в тексті наукову ідею, а
й визначити прагматичні стратегії автора, зануритися в його рефлексивний
світ. Діалогічність найбільш явно експлікується у власне діалозі як формі
мови, що знаходиться в точці перетину дослідницьких інтересів
представників багатьох гуманітарних наук, що вивчають різні аспекти
людської діяльності, так чи інакше пов’язаних з комунікацією.
Зовнішня діалогічність реалізує явну спрямованість мови адресанта на
адресата, тобто виступає засобом вираження адресації. Даний тип
діалогічності експлікується, наприклад, в наукових текстах за рахунок
введення в монологічний контекст діалогічних мовних форм, до яких
відносяться особисті займенники і форми дієслів 1 особи множини, питальні
конструкції, конструкції з спонукальною модальністю, питально-відповідні
комплекси тощо.
У науковому тексті діалогічність можна розглядати не тільки як процес
зв’язку, спілкування між автором-вченим і його адресатом-фахівцем в
науковій сфері, але і як невід’ємна властивість творчого наукового мислення,
коли адресант авторизує своє внутрішнє «Я» і його модифікації, що
допомагають знайти або краще зрозуміти істину, перевірити хід вирішення
проблеми, переконливіше довести її іншим. В цьому випадку ми говоримо
про «внутрішній» діалог, який розглядається як:
– «універсальна одиниця свідомості, універсальна освіта, що проникає
в будь-який психічний процес і робить його процесом діалогічним»,
особлива форма спілкування людини з самим собою, в процесі якої»
здійснюється взаємодія, принаймні, двох смислових позицій» [6, с.91–96.];
– «інтрапсихічний процес, що протікає у мовній діалогічній формі,
спрямований на вирішення інтелектуально-неоднозначної, особистісноемоційно-значущої, конфліктної проблематики» [9, с.131–136.].
У науковому тексті внутрішній діалог співвідноситься з внутрішньою
діалогічністю, зазвичай об'єктивується як категорія наукового тексту [38, с.
160-165.]. У нашому дослідженні внутрішня діалогічність розглядається як
механізм створення наукового тексту. Внутрішня діалогічність, таким чином,
проявляється в рефлексії, оцінці себе, актуалізується у внутрішньому світі
кожної людини між двома інстанціями («розмова з самим собою»,
«аутокомунікація», «самоповідомлення») [7, с.20], тобто утворюється
промовою одного мовця.
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Поряд з цим спостерігається мовленевий вплив на адресата, який
забезпечується використанням оклику конструкцій, орієнтованих на його
емоційну реакцію, привернення уваги до концептуальних моментів змісту;
питальних пропозицій і питально-відповідних комплексів, службовців
засобом активізації розумової діяльності, що включають адресата у
співмисленні; парцельованих конструкцій, що надають висловленню автора
силу, яскравість, напруженість, фрагментарність, рухливість, динамізм, що
дозволяє прямо і безпосередньо представити процес породження інформації,
показати рух думки, «не обробленої» за мовними законами.
Вираз рефлексії досягається за допомогою використання номінативних
одиниць зі значенням модальності і односкладних пропозицій, які
виступають в тексті засобом посилення прагматичного потенціалу
висловлювання, його логічності, виразності, які сприяють відтворенню
процесу породження і розвитку думки, що відображають емоційні прояви і
вольові зусилля адресанта. Через внутрішні роздуми автора наукового тексту
про яку-небудь подію досягається не тільки найбільш повне розуміння
адресатом його наукових концепцій, а й життєвих принципів.
Таким чином, науковий текст з точки зору внутрішньої діалогічності
являє собою структуру, що демонструє розумові процеси, що протікають у
свідомості адресанта, що дозволяють побачити зародження нового знання.
Внутрішня діалогічність в науковому тексті – це ситуація, при якій адресант
(автор наукового тексту), орієнтуючись на адресата, не може вступити з ним
у відкритий діалог, але змушений постійно апелювати до його знань, інтуїції,
розуміння того, про що йде мова. До певної міри, тут ми можемо
спостерігати односторонній діалог, що включає репліки тільки однієї з
сторін, що спілкуються.
Репліки іншої сторони (адресата наукового тексту) не знаходять
реального вираження в мовному плані діалогу, однак, вони неминуче
присутні в свідомості адресанта і є для нього своєрідними відправними
точками – опорами в побудові тексту і у веденні прихованого діалогу з
адресатом. Об’єктивація внутрішньої діалогічності, як видно з наведених
вище прикладів, досягається використанням різних мовних, мовленевих,
дискурсивних засобів: оклику, питальних, парцельованих конструкцій;
питально-відповідних комплексів; номінативних одиниць зі значенням
модальності; односкладних речень, які виступають у тексті як засіб
посилення прагматичного потенціалу висловлювання; дієслів сприйняття і
розумової діяльності; оціночної лексики; синтаксично маркованими формами
та ін.
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Як один з механізмів створення наукового тексту, внутрішня
діалогічність дозволяє простежити розгортання наукової ідеї в текст, що
досягається в процесі актуалізації:
а) зміни і взаємодії різних смислових позицій автора, що дають
можливість адресату зануритися в його когнітивну діяльність, більш точно і
повно зрозуміти викладається концепцію;
б) особливостей його розумового процесу, що реалізуються у логіці
викладу, поясненні понять, термінів;
в) точок зору сучасників і попередників вченого, його однодумців і
опонентів.
З вищеописаного випливає, що діалогічність являє собою невід’ємну
властивість будь-якого тексту, за яким стоять мовні особистості адресанта і
адресата, тому що справжня сутність тексту «завжди розвивається на межі
двох свідомостей, двох суб’єктів» [1, c.40–50.]. Що стосується наукового
тексту, то діалогічність в ньому механізм, що розгортає нове наукове знання
в цілий текст, що представляє діалог старого знання з новим, одного
дискурсу з іншим.
Головним збудником самоорганізації дискурсивного поля при
створенні тексту виступає механізм цілепокладання, суть роботи якого
полягає в передачі задуму адресанта, актуальної інформації, всебічно
обґрунтованого з його боку нового знання з метою регулювання
продуктивної розумовою діяльністю адресата. У проведеному дослідженні
продемонстровано
вплив
усвідомлення
наявності
адресата
на
цілепокладання, реалізоване в тексті, описані особливості представлення в
них актуальності досліджуваної проблеми, нового наукового знання, процесу
його отримання, спеціальної термінології (для адресата-фахівця), способи
формування зацікавленості в викладається інформації, актуалізації
співпереживання, уяви (для широкого кола читачів).
Типологічна різнохарактерність наукового дискурсу.При вивченні
дискурсу, як, в принципі, і будь-якого іншого природного феномена,
неминуче виникає питання про його класифікацію. Одна з основних і
найбільш очевидних класифікацій базується на так званих модусах
репрезентації. Основним диференціюючим елементом є канал передачі
інформації. У разі усного дискурсу таким носієм виступає акустичний канал,
а в разі письмового-візуальний. Подібне протиставлення може бути
розглянуто як відмінність між текстом і дискурсом, але, таке змішання двох
різних протиставлень не виправдане [20, c. 16].
При більш докладному розгляді відмінності в каналі передачі
інформації, не можна обійти увагою дослідження інформаційного потоку.
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Згідно з цими дослідженнями, породження і сприйняття інформації в усному
дискурсі відбуваються синхронізовано, чого не спостерігається в письмовому
дискурсі. Це також пов'язано з так званим явищем фрагментації. В його
основі лежить той факт, що швидкість читання в середньому лише не на
багато вище швидкості усного мовлення, а сама усна мова, в свою чергу,
більш ніж в 10 разів перевищує швидкість письма. В результаті цього і
виникає явище фрагментації (характерне усному дискурсу), в основі якого
лежить квантове (поштовхове) мовопородження. Під квантом у цьому
випадку розуміється інтонаційна одиниця, відокремлена від інших собі
подібних одиниць паузами, що володіє відносно завершеним інтонаційним
контуром і зазвичай збігається з елементарними предикаціями (клаузами).
Подібне явище не може спостерігатися в письмовому дискурсі з тієї причини,
що в ньому згадані вище предикації інтегруються в різні синтаксичні
конструкції, як, наприклад, складні речення («суперфокусні свідомості» в
термінології У. Чейфа). Ще однією принциповою відмінністю, в основі якої
лежить різниця в каналі передачі інформації, є просторово-часовий контакт
між адресатом і адресантом. У письмовому дискурсі подібний зв’язок
відсутній. Адже саме це в далекому минулому і послужило поштовхом до
виникнення письма як способу подолання відстані (як тимчасового, так і
просторового) між адресатом і мовцем [14, с. 15-16].
Усний і письмовий мови, що представляють форми вираження
комунікації, розрізняються не тільки по каналу передачі, але також відмінні
за структурою, типами мовної діяльності. Як з філогенетичної, так і з
онтогенетичної точок зору мова з’явилася раніше писемності: ранній вид
писемності сходить до 3500 р. до н. е., в той час, як поява мови датується
приблизно 100 000 – 20 000 років до н. е. [48, p. 100] первинна соціалізація
людини має мова своєю невід’ємною частиною, а свідоме навчання і
безпосередньо процес інституціалізації мають своїм продуктом писемність,
якій a priori властиві більш консервативні норми, ніж мови.
Таким чином, Усний дискурс є вихідною і фундаментальною формою
існування мови, в той час, як письмовий дискурс виступає своєрідним
відображенням мови, вторинної різновидом мови. Письмова мова – це «не
мова, а просто форма записування мови». Такий погляд характерний для
представників фоноцентричного підходу, який розглядає мову як явище
більш природне і близьке до реальності, ніж лист, що представляє собою не
більше ніж технологію, поява якої сприяла значному посиленню і
поглибленню візуальних модальностей життя [49, p. 39]. Для представників
графоцентричного напрямку письмовий текст являє собою якийсь стандарт.
Адже до початку XX ст. основою переважної більшості лінгвістичних
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досліджень були іменний письмові джерела і саме на них базувалися всі
граматичні правила, в той час як усного мовлення особливого значення не
надавалося. «Згідно з цією перевагою, друковане слово є трансформуюча
сила, що дозволяє нав’язувати свої уявлення будь-якому рівню свідомості»
[34, с.27].
Поряд з розглянутими вище усною та письмовою формами дискурсу
варто виділити також ще один його різновид, а саме уявний дискурс. Цей вид
дискурсу, в силу відсутності явно спостережуваних проявів, не настільки
відомий і не так ретельно досліджений. Відсутність проявів пояснюється тим,
що при уявному дискурсі індивід не використовує ні графічних, ні
акустичних засобів вираження; таким чином, відсутні будь-які сліди мовної
діяльності. Всупереч поширеній помилці, мова і в цьому випадку володіє
комунікативною функцією, однак, говорить і адресат є одним і тим же
особою. Внутрішньою мовою, згідно Л.С. Виготському, є «особливе за
психологічною природою освіту, особливий вид мовленнєвої діяльності, що
має абсолютно специфічні особливості і складається в складному ставленні
до інших видів мовленнєвої діяльності». Л. С. Виготський вважав внутрішню
мову промовою «для себе», тоді як зовнішня мова існує для інших. Також
варто враховувати, що внутрішня і зовнішня мова не повинні розглядатися як
відмінні один від одного лише в силу відсутності вокалізації у першій, так як
різна сама природа цих явищ.
Суть зовнішньої мови є процес трансформації думки в слово, а
внутрішньої – діаметрально протилежний: процес «випаровування»,
перетворення мови в думку [40]. Продовжуючи розгляд різних точок зору на
можливі класифікації дискурсу, варто згадати типологію, висхідну ще до
аристотелівської риторики. Риторика співвідноситься з використанням мови
в цілому. Дискурс, до модусів якого відноситься риторика, знаходить свою
реалізацію через різні типи текстів, такі як наррація, опис, експозиція,
аргументація та ін. Так як риторика нерозривно пов'язана з комунікативними
функціями (стратегіями), дискурс, службовець не тільки для інформування та
обговорення, а й для викликання суперечок, переконання тощо., по модусу і
типу ділиться на наративний, дескриптивний, аргументативний,
експозиторний і інструментальний [49, p. 3-4].
Говорячи про можливі класифікації дискурсу, не можна обійти так
звану жанрову типологію дискурсу. Тут варто перш за все розглянути
термін» жанр " більш докладно. Спочатку даний термін належав
літературознавству і використовувався для диференціації різних видів творів
літератури. Жанр не є простою сумою правил і концепцій, але являє собою
спосіб концептуалізації дійсності, форму бачення а також інтерпретації
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всіляких граней світу, пов’язаних з певною композиційною організацією [7].
Таким чином, розуміння жанру відноситься тепер не тільки до літературних,
а й до інших мовних творів.
Також цікавий підхід [17], в основі якого лежить розуміння жанру як
інституціалізованого посередника між суспільством і безпосередньо
індивідом. Він пов’язує жанр з дискурсивним співтовариством, яке об’єднує
загальна комунікативна мета, власна модель комунікації, характерна для цієї
спільноти. Вивчення жанрів у співвідношенні з дискурсивними
суспільствами (вони ж – соціальні структури), в яких ці жанри
функціонують, також характерно для робіт К. Міллер [4]. К. Міллер ввела
такий термін, як «ієрархія значень», згідно з яким нижній рівень базується на
контексті, створеному вищим рівнем. Місце жанру в цій системі – на вищих
рівнях. Вчений визначає жанр як комплекс формальних субстантивних
особливостей, що створюють певний ефект у даній ситуації [4].
Д. Байбер у своїй роботі «A typology of English texts» запропонував
співвідносити жанри з культурними концептами, не приписуючи їм стійкі
мовні характеристики. Ця гіпотеза перегукується з думкою Л. В. Правікової,
згідно з якою «жанри – це типи культурних артефактів у конвенціональних
класифікаційних системах» [25]. Беручи до уваги всі зазначені вище підходи
до визначення жанру, не викликає сумнівів тісний взаємозв’язок
розглянутого поняття з дискурсом. В даному контексті цікавим з точки зору
інкорпорування представлених раніше підходів представляється визначення
[8, с. 12], що вважає жанр різновидом дискурсу, який визначається метою
«умовою вживання, змістом спілкування, обсягом матеріалу, соціальними
ролями відправника і одержувача тексту і стереотипними мовними
очікуваннями одержувача тексту».
Продовжуючи тему різних підходів до класифікації дискурсів, варто
розглянути точку зору представника Бірмінгемської школи дискурсаналізу,
на думку якої дискурси варто розділити на трансакціональні (Взаємодіючі) і
міжособистісні. Основним параметром розмежування тут виступає те, які
функції вони виконують. Учасники трансакціонального дискурсу зацікавлені
в обміні товарів і послуг, в той час, як в міжособистісному дискурсі учасники
більше схильні до простого спілкування. На думку Н.Л. Овшієвої [20], дуже
важливим фактором при розмежуванні типів дискурсу є якість і кількість
ввічливості. «Трансакціональні типи дискурсу зосереджують увагу на
оптимально ефективній передачі інформації та орієнтовані на виконання
завдання. У міжособистісному дискурсі основною метою є встановлення і
збереження соціальних взаємин і принцип ввічливості необхідний, щоб
враховувати потреби учасників» [5, с.167].
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Одну з найбільш опрацьованих класифікацій дискурсів дає В. і.
Карасик. Він виділяє соціо – і прагмалінгвістичні типи дискурсу. З точки
зору лінгвістики виділяються персональний та інституційний дискурси.
Останній, за твердженням В. Карасика [40, с. 250], «описує різні типи
спілкування, що виділяються на підставі соціолінгвістичних ознак».
Також слід враховувати протиставлення статусно-орієнтованого та
особистісно-орієнтованого дискурсу. Згідно з сучасними роботами в галузі
комунікативної лінгвістики «інституційний дискурс – це спілкування в
рамках статусно-рольових відносин, тобто мовна взаємодія представників
соціальних груп або інститутів один з одним» [31]. Таким чином
спілкуванню
властивий
партитурний
(багатовимірний)
характер.
Виділяються наступні типи інституційного дискурсу: педагогічний,
політичний, релігійний, юридичний, діловий, дипломатичний, юридичний,
адміністративний, медичний, рекламний, спортивний і, звичайно ж,
науковий.
Саме Науковий дискурс (науково-популярний дискурс, якщо бути
більш точним) і є об’єктом нашого дослідження. Варто також відзначити, що
останнім часом активно формується і набирає обертів новий вид дискурсу, а
саме Інтернет-дискурс. Це безпосередньо пов’язано з тим, що все більшої
популярності і значення набуває медіадискурс. Звичайно ж, список
представлених видів інституційного дискурсу не є вичерпним і схильний до
змін у бік збільшення.
Що стосується прагмалінгвістичного типу дискурсу, то тут можна
виділити гумористичний дискурс, для якого характерна ситуація сміхового
спілкування, і ритуальний дискурс, що вивчає символічно-регламентовані дії,
позначені в мові в якості ритуалу, церемонії, обряду, етикету [32]. Наявність
такої великої кількості різних класифікацій, заснованих на різних
диференціальних ознаках, так само як і значна кількість визначень і підходів
до поняття терміна «дискурс», пояснюється тим, що до теперішнього часу
так і не сформована універсальна теорія дискурсу. Залишається сподіватися,
що в майбутньому дана трудність буде подолана. Однак наскільки різними
підставами в класифікації дискурсу не користувалися б дослідники,
наскільки багато питань не вимагали б своєї відповіді, більшість дослідників
одностайні в тому, що серед різних типів дискурсу особливе місце займає
Науковий дискурс, тому що. механізми породження і функціонування даного
дискурсу, значна диверсифікація його субдискурсів (кожен з яких є
предметів окремого ретельного вивчення і аналізу), а також наявність
сучасних тенденцій (зростання ролі мовного впливу на адресата, збільшення
використання експресивних мовних засобів, деякі зміни в архітектоніці
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тексту, і ін.) роблять Науковий дискурс одним з найбільш цікавих і
результативних об’єктів вивчення сучасної лінгвістики.
Академічний дискурс як вид інституційного дискурсу. Взаємодія
вчителя / викладача з учнями / студентами відноситься до інституційного,
клішованого, регламентованого за формою і змістом спілкування,
обумовленого соціальними ролями комунікантів. Даний вид комунікації
дослідники розглядають в різних аспектах, враховуючи систему певних
параметрів. В академічній літературі можна виділити наступні терміни для
позначення даного виду інституційного дискурсу: навчальний, педагогічний,
освітній та академічний. При цьому чітких меж між даними термінами немає
– вибір терміну залежить від дослідницьких завдань і цілей. Проаналізуємо
дані визначення, а також їх відмінності від наукового та науковометодичного дискурсів.
Встановлено, що метою навчального дискурсу є соціалізація нового
члена суспільства, передача йому знань, умінь, навичок, соціальних
цінностей [15, с.103], а також інтелектуальний, психофізичний і духовний
розвиток особистості [Кирилова, 10, с. 81]. Подібне статусно-орієнтоване
спілкування регламентовано нормами і правилами соціальної взаємодії,
ритуалами і формулами, що мають вербальне і невербальне вираження.
Знання конвенціональних правил і норм мовної поведінки сприяє
досягненню комунікативно значимого результату і успішному розвитку
інтеракції [43, с. 35].
Наприклад, щодо аргументативного навчального дискурсу виділяється
наступна сукупність узгоджених дій учасників, що утворює конкретний
іллокутівний фрейм:
1) діалогічна взаємодія спрямована на усунення незнання,
невизначеності, неточності в знанні;
2) тип взаємодії підпорядкований структурі інтерактивного простору;
3) присутня послідовність в чергуванні ходовцепочек;
4) комуніканти слідують загальній схемі розвитку діалогу;
5) структура і сценарій аргументативного комунікативного акту
визначаються іллокутівнимі змінними;
6) діалогічний процес в навчальній комунікації формується самими
учасниками спілкування;
7) дія-вплив і дія – відображення комунікантів сполучаються і
одночасні;
8) досягнення поставлених в діалозі цілей можливо при обліку
показників особистісного і ситуативного характеру [33].
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Можемо підкреслити, що навчальний дискурс є не просто
послідовністю мовних творів, скріплених логічним або формальним
зв’язком, – це потенційний конструкт, що відображає структуру особистості
комуніканта, його світогляд зі своєю системою мотивів, позицій, поглядів і
установок [41, С. 107]. «Навчальний дискурс розуміється як процес переходу
мовних характеристик лекторського дискурсу в ході смислового сприйняття
суб'єкта дискурсу (реципієнта / студента) в мовній процесуальності в мовні
характеристики студентського дискурсу. Цей процес відбувається в
навчальній комунікації в ході з’ясування-освоєння / засвоєння-присвоєння
змісту мовної системності лекторського дискурсу у власне авторський
дискурс варіант студентського мовлення» [39, с.4]. Навчальний дискурс є
двокомпонентною структурою, що складається з лекторського та
студентського дискурсу, при цьому кожен з них реалізується у відповідних
навчально-наукових текстах [39, с.4]. Поділ навчального дискурсу на
вчительський і учнівський веде до трактування його як «певної суми
висловлювань вчителя / учня, реалізованих в рамках будь-якого фрагмента
дискурсивної практики»[7, c. 22]. В основі навчальної комунікації лежить
базова модель, поглинула наступні підсистеми:
1) учитель/викладач (суб’єкт спілкування);
2) учень/студент (об’єкт спілкування);
3) комунікативноорганізаційні умови діалогу: цілі спілкування, зміст
спілкування, комунікативні процеси в спілкуванні, типова форма
спілкування;
4) психосоціальний контекст: характер відносин між комунікантами,
психологічна
атмосфера
процесу
спілкування,
зацікавленість/незацікавленість, співпраця / конфліктність, кодекс довіри,
показники соціального статусу, індивідуально-типологічні особливості
комунікантів [38].
Університетський дискурс синтезує багато різновидів: Педагогічний
дискурс, Науковий дискурс, адміністративний дискурс, спортивний дискурс
тошо. [29, с. 80] при цьому основною відмінністю навчального дискурсу від
педагогічного є склад комунікантів і особливі умови комунікації –
навчальний дискурс обслуговує комунікативну сферу, що складається в
читанні учнем тексту [7, с. 14].
Текст є невід’ємною частиною навчального дискурсу – з його
допомогою відбувається вплив на учня, передаються знання: «комунікативна
мета навчального тексту – зміна картини світу у свідомості реципієнта [7,
с.14]. До універсальних характеристик навчального тексту відносять
граматичну впорядкованість, зв'язаність, задану тематику і композицію.
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Особливості тексту навчального дискурсу задаються специфікою його
функціонування: суспільно-комунікативною цілеспрямованістю; предметом і
змістом комунікації; комунікативною ситуацією; характером каналу
спілкування [8, с.14].
Ще однією відмінністю навчального дискурсу є використання
викладацького мовлення у вигляді навчального тексту – конкретної і
неповторної на противагу відтворюваній і абстрактній науковій мові [8, с.38].
Інформаційна наповнюваність навчального дискурсу ініціюється викладачем
– саме він відбирає навчальний матеріал. А тематика текстів і навчальних
програм задається навчальними цілями освітньої програми. Навчальні тексти
дискурсу повинні відповідати рівню досліджуваної Програми, а також
призначатися певній групі осіб з соціальними, віковими особливостями.
Часто такий текст Містить термінологію і профільні слова.
Для успішної взаємодії та освоєння знань важливо, щоб тематично
тезауруси всіх учасників навчального дискурсу збігалися. Відбувається облік
адресата, яким його представляє адресант – «комунікативне завдання
навчального тексту – вписати невідоме в відоме» [14, с.29]. Ще однією
особливістю навчального дискурсу є неможливість оперативної заміни
комунікативної тактики і відсутність паралінгвістичного супроводу мови [14,
с.20].
Педагогічний дискурс, як і навчальний, об’єднує учасників спілкування
в межах навчальної ситуації, являє собою мовну діяльність комунікантів [12,
с.9] і навіть при наявності особистісних протиріч сприяє впорядкуванню
мовної взаємодії всередині соціальної групи, А також ефективності
комунікації [12, с. 10]. Крім того, Педагогічний дискурс забезпечує
формування ключової (соціокультурної, комунікативної та когнітивної)
компетентності учасників навчання [13, c. 26]. І. В. Виділяється основні
характеристики педагогічного дискурсу:
– динамічність (зміна дискурсу під впливом факторів),
– соціальність (актуалізація як соціального явища),
– інтегративність (об’єднання всіх компонентів педагогічного дискурсу
та їх вплив на особистість комунікантів),
– діалогічність (взаємодія, в ході якого відбувається особистісний
розвиток),
– контекстуальность (облік дискурсивних особливостей педагогічної
інтеракції),
– ситуативна обумовленість (облік культурних і соціальних умов у
конкретному комунікативному відрізку дискурсу),
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– інтенціональність (облік комунікативних намірів учасників дискурсу)
[22, с.34].
До цього можна додати цілісність( наявність всіх структурних
елементів), когеретність (структурно-змістовну зв’язність), а також
персоналізацію (в центрі педагогічної взаємодії знаходиться учень/студент як
особистість) [33, c. 27]. Педагогічний дискурс сприяє розкриттю творчого
потенціалу та індивідуальності педагога [16, с.111], Про що свідчить
суб’єктивність
його
мови,
що
відображає
лінгвістичний
і
екстралінгвістичний досвід [41, С. 38]. Істотно, що Педагогічний дискурс
об’єднує менталітет лектора і студента і актуалізується як в текстах лекторавикладача, так і у вторинних текстах студентів [41, с.23]. Таким чином,
Педагогічний дискурс надає рівну можливість для розкриття потенціалу його
учасників.
Крім навчального і педагогічного, необхідно згадати і про освітній
дискурс, який, на думку І. Богуцької, можна розглядати як систему
освітнього дискурсу дошкільних установ, шкільного освітнього дискурсу,
вузівського освітнього дискурсу, дискурсу безперервної освіти (ЗМІ, курси
підвищення кваліфікації). Освітній дискурс включає в себе письмове та усне
мовлення і може бути представлений у вигляді монологу або
діалогу/полілога. Освітній дискурс як соціальний інститут суспільства
включає не тільки освітній процес, а й реформи, закони, процеси сфери
освіти [37, с.162]. Це означає, що термін «Освітній дискурс є більш
об’ємним, ніж навчальний дискурс» або «Педагогічний дискурс». Термін
«академічний або науковий дискурс» активно використовується у
вітчизняній лінгвістиці. Академічний дискурс визначається як «різновид
інституційного спілкування, що локалізується в комунікативному просторі
науки і вищої освіти» [21]. При цьому виділяють наступні його
дискурсівноінтегратівние константи:
1) Актуалізація мови науки – мова академічного дискурсу
характеризується частотним використанням ментальних перформативних
висловлювань; він неоднорідний, на нього впливають такі фактори, як
специфіка наукової дисципліни, гендерна приналежність дослідника,
ідіостиль автора, національні Конвенції наукової комунікації;
2) креативний характер спілкування: даної комунікації притаманні
тематична відкритість, використання розгорнутого коду, низька
передбачуваність змісту висловлювання, мінімізація замісних слів і виразів,
творчий характер використання мовних засобів;
3) скорочення асиметрії знань;
4) конструювання авторитетності.
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Академічний дискурс – нормативно організована мовна взаємодія, що
володіє як лінгвістичним, так і екстралінгвістичними планами, що
використовує певну систему професійно-орієнтованих знаків, що враховує
статусно-рольові характеристики основних учасників спілкування (вчених як
дослідників та / або викладачів, а також студентів у сфері університетської
освіти), інтерпретується як культурно маркована система комунікації.
Істотно, що такі жанри академічного дискурсу, як полеміка, аргументація,
діалог, співбесіда, бесіда, відомі і розвиваються ще з часів античності.
Розглянемо Науковий дискурс з точки зору академічної норрації. Одна
з основних відмінностей наукового дискурсу від навчального полягає в
учасниках комунікації, а також в дистанції спілкування між ними:
«відмінності між скороченою і фіксованою дистанціями спілкування не є
визначальними» [43, с.67]. Навчальний дискурс допускає можливість
критики [4, с.168]; в науковому – знаходяться на одному або майже на
одному соціальному рівні. Крім цього, в науковому дискурсі відбувається
самоусунення вченого як адресанта заради об’єктивності викладу [25, с.29].
Конститутивні ознаки наукового дискурсу – мета (проблематика), певні
характеристики учасників, спосіб реалізації [9, с. 68].
Метою створення наукового дискурсу є пізнання об’єктивної природи
навколишнього світу; а проблематикою – вирішення наукової проблеми [9, с.
68]. Формою існування наукового дискурсу є діалог, імпліцитний, тобто в
рамках наукового контексту, або експліцитний, адресований читачеві /
слухачеві [10, с.69]. Метою створення наукових текстів є вирішення
теоретичної та прикладної наукової проблеми.
Науковий текст діалогічний внаслідок прямих і непрямих посилань на
науковий контекст, зверненості до публіки за рахунок дискурсивних
операторів: очевидно / до того ж / якщо згадати / порівняємо / подивимося /
звернемо увагу на; а також апеляції до ментального світу адресата (досить
згадати, що) і його уяві (припустимо, що). Таким чином, науковим є дискурс,
що «задовольняє трьом основним вимогам: його проблематикою має бути
вивчення навколишнього світу, статус його учасників має бути рівним, а
способом його реалізації має бути творчий діалог у найширшому сенсі
слова» [11, с.73]. Підкреслимо, що цілі наукового і навчального дискурсу
різні: якщо в науковому дискурсі метою є пізнання світу, то в навчальному –
розвиток особистості. Основною стратегією наукового дискурсу є
знеособлена фіксація наукових класифікацій і описів; навчальногоформування понять і мотиваційної основи діяльності учня. Науковий і
навчальний дискурси є дискурсами з різною комунікативною установкою
[13, c. 50].
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Жанри наукового дискурсу поділяються на первинні та вторинні.
Конститутивними ознаками первинних наукових жанрів є формальні ознаки
наукового тексту: обсяг, структура, канал. До основних первинних жанрів
відносяться
Доповідь,
виступ,
стаття,
дисертація,
монографія.
Жанроутворюючими характеристиками вторинних наукових жанрів можна
вважати зміну завдання, обсягу, структури, каналу, коду або складності
вихідного тексту. Вторинні жанри утворюються від первинних шляхом зміни
однієї або декількох вище перерахованих характеристик [9, с.84].
Одним з підвидів наукового дискурсу є науково-методичний дискурс,
який відіграє важливу роль у використанні мови як засобу професійної
комунікації. Науково-методичний дискурс поєднує в собі риси наукового
дискурсу (потреба в передачі інформації), професійного (потреба в передачі
навичок і умінь), педагогічного (потреба в передачі знань, а також історикодуховних і культурних цінностей) і презентаційного дискурсу (потреба в
самопрезентації) [5, с.30]. Найбільш загальними категоріями науковометодичного дискурсу є структурні (когезія, відносна оформленість,
цілісність, завершеність, композиція, клішованість) і прагматичні
(полілогічність, інформативність, інтерпретованість) [5, с.37]. Вони сприяють
реалізації фатичної та інформативної функцій дискурсу, що передбачає обмін
даними про метод, ідею, відкриття. Структурна побудова тексту, його
цілісність, графічна і логічна оформленість сприяють ефективному перебігу
комунікативного процесу в рамках даного дискурсу.
Будь-який дискурс включає в себе не тільки сам текст як продукт
комунікації, а й екстралінгвістичні та психологічні елементи. В рамках
дискурсу аналіз тексту відбувається з урахуванням ситуації, її контексту, а
також характеристик комунікантів – викладача і студентів/учнів. Саме тому
навчальний дискурс осмислений як «мовний твір, обумовлений ситуацією
навчальної діяльності, що відбувається в певних просторово-часових межах і
продукований інтерактивантами з урахуванням типового сценарію взаємодії»
[17, с.25].
Отже, на сьогоднішній день розглянуті терміни використовуються для
позначення всіх проявів комунікації, яка відбувається в рамках взаємодії
представників наукової та педагогічної сфери. Аналіз значної кількості робіт
показав відсутність чітких меж між даними термінами. Педагогічний і
навчальний дискурси досліджуються, як правило, ізольовано; хоча деякі
автори досліджують їх інтегровано; в окремих роботах терміни
«педагогічний» і «навчальний» подаються як синоніми. З цього можна
зробити висновок про те, що цілі, що стоять перед дослідниками, визначають
інтегрований або ізольований аналіз дискурсів. Для реалізації комплексного
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дослідження академічного блогу представляється найбільш адекватним
використання терміна «академічний дискурс», тому що він є свого роду
гіперонімом і об’єднує такі терміни, як навчальний, педагогічний і освітній
дискурси, а також особистісно-орієнтоване спілкування між учнями або
викладачем/учнями, яке присутнє в академічному блозі і регламентується
академічним нетикетом. Крім того, вибір цього терміна пов’язаний з тим, що
він активно використовується англомовними дослідниками, а також
викладачами – авторами аналізованих блогів, які проектують в них
академічний дискурс.
З визначення дискурсу, прийнятого в даній роботі (дискурс – це
зв'язний текст в подієвому аспекті з урахуванням прагматичних, когнітивних,
соціокультурних, гендерних – та інших факторів, а також контексту, в якому
він утворюється), випливає, що при аналізі будь-якого дискурсу, в тому числі
академічного, повинні досліджуватися лінгвістичні, прагматичні, когнітивні,
соціокультурні та гендерні аспекти. При аналізі тексту дослідники
аналізують особливості функціонування дискурсу, комунікативну поведінку
учасників спілкування, культурний фон, використання мовних одиниць та
експресивних стилістичних прийомів залежно від комунікативного простору
[18, с.43-44].
Саме тому актуальною є розробка моделі комплексного всебічного
аналізу дискурсу. Так, структура навчального дискурсу включає в себе три
складові: екстралінгвістичну (власне інформаційну ситуацію або контекст),
психологічну (конотативні характеристики акту «навчальної комунікації») і
лінгвістичну (Навчально-науковий текст з комплексом системних мовних
характеристик). За одиницю навчального дискурсу можна прийняти
дискурсивну практику, яка може бути досліджена в плані взаємовідносини
трьох основних факторів: мовного( формального), денотативного
(співвідношення висловлювання з об’єктивним світом) і когнітивного (як
відображення об'єктивного у свідомості суб’єкта).
Аналізуючи Педагогічний дискурс, виділемо наступні його
компоненти: цілі, цінності, стратегії, підвиди і жанри, прецедентні тексти і
різні дискурсивні формули. Така схема дискурс-аналізу робить переважний
акцент на прагматичній стороні, минаючи дослідження когнітивних і
лінгвістичних особливостей, а також властивостей комунікантів, значущих
для повноцінного дослідження дискурсу, тоді як в навчальному
аргументативному дискурсі взаємодіють інтенції трьох учасників –
виступаючого студента, студентської аудиторії і викладача. Викладач, у свою
чергу, використовує організуючу, пояснювальну, регулюючу, сприяючу,
контролюючу та оціночну стратегії [10, с.65].
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Дискурс-аналіз структури мовної особистості має на увазі три рівні:
крім когнітивного (аналіз особистості через фрейми, метафори) і
прагматичного (інтенції і цілі мовця, оцінка, «ключові слова», способи
аргументації,
елементи
рефлексії),
необхідно
врахувати
вербальнограмматіческій, коли аналіз мовної особистості має на увазі аналіз
його мови. [16, с. 67]. Зміст, цілі, засоби, методи освіти пов’язані зі
структурою і функціонуванням знакових систем, співвіднесенням семіозису з
освітнім процесом. У семіотиці взаємодія педагога і студента розглядається
як взаємодія сполучених між собою знакових систем. Системний же опис
академічного дискурсу може дати можливість для порівняльного вивчення
мовної поведінки в різних культурах. Модель такого комплексного аналізу
створена у рамках вивчення етнографії мови. Дана модель отримала назву
SPEAKING model, де кожна буква абревіатури позначає один з компонентів
аналізу:
S-situation( сцена, ситуація),
P – participants (відправник/одержувач),
E – ends (цілі комунікації),
A – acts (форма і зміст акту мови),
K – key (форма повідомлення),
I – instrumentality (канал зв’язку),
N – norms (правила комунікації),
G – genres (жанри комунікації) [48, с. 75].
Модель Хаймса дозволяє проаналізувати будь-який дискурс і виявити
комунікативні патерни, прийняті в тому чи іншому співтоваристві. Модель
педагогічного дискурсу має більш дробову структуру:
1) коммуніканти – учитель, учні;
2) «предмет мовлення» – зміст навчального матеріалу;
3) «канал спілкування» – спосіб здійснення комунікації – вербальний;
4) «код» – реалізація мовної компетентності у мовленнєвій діяльності;
5) «ключ» (за Д. Х. Хаймсу) – ефективність мовного події;
6) сфера комунікації – освітнє середовище шкільного уроку;
7) місце комунікативної взаємодії – шкільний клас (аудиторія);
8) час – хронологічний період комунікативної взаємодії (45 хвилин
шкільного уроку);
9) комплексна дидактична мета взаємодії (обумовлена метою кожного
етапу уроку) – компонент, який визначається вчителем;
10) інтенція (комунікативний намір) – корелює з «нелінгвістичним»
параметром дидактичної мети;
11) тип комунікації;
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12) форма комунікації;
13) реакція адресата;
14) комунікативна завдання;
15) тип дискурсу;
16) структура (композиція, форма дискурсу);
17) модулі (складові) структури дискурсу;
18) типи комунікативних актів;
19) комунікативні стратегії, використовувані адресатом;
20) комунікативно-мовні тактики – корелюють зі стратегіями,
обраними «держателем мови»;
21) комунікативні (дискурсивні) тактичні ходи – реалізуються в межах
обраних тактик [22, с.45-47].
Практична цінність розробки моделі комплексного аналізу академічної
блогосфери полягає в тому, що вона дозволяє проектувати академічний
дискурс як поліфункціональний процес, що відбувається в декількох
просторах (соціокультурному, концептуальному, процесуальному та
конструктивному), реалізований на основі пріоритетних педагогічних
цінностей, цілей і завдань, спрямований на конструктивне перетворення
педагогічної і соціальної реальності. Вивчення тексту в його власній
природі» передбачає багатоаспектність аналізу, тобто. застосування
комплексного методу дослідження, в рамках якого власне лінгвістична
онтологія тексту розглядається в контексті екстралінгвістичних факторів –
соціальних і культурних умов його функціонування. Саме тому в даному
дослідженні на основі вище вивчених моделей аналізу навчального /
педагогічного дискурсу була розроблена комплексна модель аналізу
академічної блогосфери як частини академічного дискурсу, яка сприяє
виявленню лінгвостилістичних і когнітивно-прагматичних особливостей
англомовної академічної сфери.
Розглядаючи досліджувані теоретичні і практичні роботи, присвячені
дискурсу, можна зробити висновок, що пропонуючи комплексну модель
аналізу дискурсу, дослідники найчастіше виділяють прагматичні, когнітивні і
соціокультурні параметри для дослідження, не беручи до уваги Мовні і мовні
особливості комунікації, хоча очевидно, що всі вище перераховані параметри
не існують поза мовної ситуації. Таким чином, лінгвостилістичні параметри
рівнозначні з іншими, а часом є першочерговими в комплексній моделі
дискурсу. Тому дослідження тексту має базуватися на лінгвостилістичному
аналізі.
Наукові тексти відображають те, що відбувається в науці. Наука як
область загальнолюдської культури пов’язана зі спеціалізованою діяльністю
113

по створенню системи знань про природу, суспільство, людину. Це не просто
виклад наукових фактів, теорій, концепцій. Наука становить найважливішу
частину духовного життя людей. Поле наукового знання, наповнене
вимагають вирішення науковими проблемами, знаходить своїх дослідників.
Вчений при цьому проявляє себе як мовна особистість, яка здатна
сформулювати зміст даних проблем і відобразити їх у своїй науковій
творчості, набуваючи статусу автора наукового тексту.
Інформативність і фатика у жанрах наукового дискурсу.
Дослідження, присвячені науковому дискурсу або тим чи іншим його
жанрам, розглядають, як правило, узагальнені позитивні ознаки дискурсу.
Саме ці ознаки розглядаються в традиційних формальних параметрах
дисертації та автореферату як найбільш прозорих жанрів наукового
дискурсу. При обговоренні цієї проблеми була висловлена ідея про те, що
причина криється в наступному: стратегій «іспиту» в кваліфікаційній роботі і
найбільш характерні прикмети наукового тексту – точність, ясність і
лаконічність (не перешкоджає ясності) – суперечать один одному, що
породжує дисфункцію, яку можна позначити як системне знесмислення
наукового дискурсу. Визнаючи справедливість і пізнавальну цінність цього
спостереження, вважаємо, однак, що сучасний стан науки як соціального
інституту і наукового гуманітарного дискурсу (з його «знесмисленням») є
результат комплексу причин (включаючи широкий соціальний контекст
наукової діяльності).
Оскільки університети і вся система освіти змушені користуватися
інструментами сертифікації, зазначений Г. Г. Хазагеровим» конфлікт
стратегій " є реальністю. Посилення формальних вимог до тексту дисертацій
або до процедури захисту може породити лише новий «імітаційний вибух».
Г. Г. Хазагеров справедливо вважає, що деструкція наукового стилю має
причиною об’єктивний конфлікт стратегій сертифікації та інформування (про
наукові досягнення). Ознака, ступінь прояву якого дозволяє оцінювати якість
наукового дискурсу – інформативність.
Інформативність – облігаторний і структуруючий елемент наукового
дискурсу, однак ступінь прояву цієї категорії може істотно знижуватися під
впливом різних екстра - та інтралінгвістичних факторів. Можна припустити,
що для сучасного наукового дискурсу, в першу чергу гуманітарного,
характерна Актуалізація категорій імітаційності та фатичної складової
дискурсу, що значною мірою визначає реалізацію категорій інформативності.
Дослідження цього аспекту є актуальним, має призвести до формування
нового наукового знання про об’єкт.
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Важливо відзначити, що у «класиків жанру» прикметами
індивідуального наукового стилю виступають якраз емоційно і експресивно
навантажені одиниці. Так, В.А. Звегінцев свого часу писав про «печерний»
матеріалізм вітчизняних лінгвістів, які «мертвою хваткою» чіпляються за
мовні факти. Стиль підручників і монографій великого лінгвіста і педагога
М.В. Панова створюють численні вкраплення з інших, ненаукових сфер.
Термін «позиційний» він пояснює через прикметник «підневільний»,
прислівник, позбавлене форм словозміни, у нього « граматичний бобиль»;
деякі основи у нього бувають «вибагливі» в своєму обранні афіксів.
Фортунатов дав чисто граматичне визначення, а тут Щерба йому поперек:
ведмідь, каже, не тому іменник, що схиляється, а скоріше навпаки:
схиляється, тому що іменник. Показати, що ця думка невірна, неважко: слова
окапі, кенгуру, Муму, чарівна поні Мері не схиляються, але це не заважає їм
бути іменниками.
Класичні ознаки гарної мови взагалі (ясність, точність, доказовість)
висуваються в науковому стилі на перший план. Однак з кінця ХХ ст.
позначилася криза у сфері соціально-гуманітарних наук. Багато дослідників
відзначають процес деінтелектуалізації, баналізації і одночасно
детеоретизації сучасної гуманітаристики. «Соціально-гуманітарному знанню
перестали довіряти: воно стало занадто ангажованим, щоб здаватися
істинним або хоча б правдивим» (29, с. 58). Що стосується робіт
філологічного напрямку, то криза проявляється, перш за все, в нескінченному
тиражуванні добре відомих положень, в смислової беззмістовності,
маніпулятивності і навіть в стали звичайними порушеннях логічних зв’язків.
Звичайно, багато що залежить від фактора адресата: для читачів
популярного видання важливо загальне уявлення про рецензовану працю,
звідси елементи реферативного огляду, а для фахівців важливіше саме
оцінка. Але взагалі «потреба автора в опонентах, приголосних (в дусі
принципу співчуття) розглянути „будівлю, яку він побудував“, виявляється
однією з нагальних» (39, с. 138). Високий ступінь інтертекстуальності
(оскільки науковий текст ретроспективно і проспективно пов'язаний з
багатьма іншими текстами) завжди був притаманний науковому дискурсу.
Інтертекстуальність, на наш погляд, підсилює інформативність тексту. При
цьому одним з типових засобів реалізації і тієї й іншої категорії є цитати.
Однак сучасні дисертації з цитатності і тому, як цитати включаються в текст
(цитування
дослівне,
редуковане
або
алюзивне),
близькі
до
постмодерністського дискурсу (хоча в посібниках для пишуть дисертації
наводяться обмеження на цитатний матеріал).
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Цитація, прийнята в науковому стилі, спирається на традицію
(обов’язкові історія питання, пояснення щодо ступеня розробленості теми, а
також посилання на дослідження попередників). Але цитати, посилання на
роботи попередників — це не тільки спосіб вписати власні ідеї в науковий
контекст, а й засіб змістовного обґрунтування цих ідей. Інша справа, що у
одних авторів за допомогою цієї традиційної частини організовується
складний змістовний науковий текст, У інших же нагромадження цитат, по
суті, підміняє авторську концепцію. Часто цитування перетворюється на
«дискурс, що відхиляється».
Такого роду цитування призводить до зниження інформативності і
зростання імітаційності в науковому дискурсі. Можливо навіть створення
текстів, які можуть бути названі імітаційними. Такого роду Тексти як
результат наукового дискурсу являють собою периферійне явище для всіх
його різновидів, включаючи і науково-популярний дискурс в силу істотного
зменшення інформативності та відповідності лише зовнішнім формальним
структурним ознаками. Звичка копіювати чужі думки становить найбільшу
небезпеку як для наукової етики, так і для науки в цілому, а щодо творчості
копіювання абсолютно безперспективно.
Нерідко, цитуючи, автори порушують етичні правила наукової
ввічливості, які важливі для розуміння того, що мав на увазі автор
цитованого висловлювання і якою користувався системою понять, а також
термінологією. Використовуючи цитату, цитуючий виконує відповідальну
функцію - він стає інтерпретатором, який може також деталізувати сказане,
розвивати ідеї і думки, залучаючи новий емпіричний матеріал. Але
порушенням етико-лінгвістичних норм буде залучення будь-якою ціною
цитованого автора на «свою сторону», використання цитати для аргументації
позиції, яку не брав цитований автор. Взагалі культура і етика наукового
цитування — це окрема велика проблема, що вимагає спеціального
дослідження. Інтернет і накопичений багаж наукової інформації, загальна
комп’ютеризація науки надають безмежні можливості для зловживань.
Посилання на традицію збільшує цінність інформації, одержуваної
читачем: він не просто зупиняється, вражений блискучою ідеєю, а заодно
дізнається, що думали з цього приводу Фома Аквінський, Лейбніц,
Гумбольдт, Локк, граматики Пор-Рояля, в крайньому випадку – Вітгенштейн
або Остін. Цитувати люблять всі. Люди цитують, щоб продемонструвати
свою ерудицію; щоб долучитися до авторитету; і, нарешті, тому, що
авторитет говорить рівно те, що потрібно цитуючому. Вежбицька цитує
завжди тільки тому, що великі лінгвісти, логіки, філософи і психологи,
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неначе змовившись, підтверджують ті положення, які вона збирається
відстоювати. Втім, полемічним стилем Вежбицька теж володіє досконало.
Отже, науковий дискурс, особливо в жанрах дисертації та
автореферату, все більш «дрейфує» у бік фатичного спілкування (в його
протиставленні спілкуванню інформативному). Не заперечуючи, що
фатическая складова необхідна в науковій комунікації (як і в будь-який
інший), вважаємо за можливе відзначити, що ступінь представленості фатики
в жанрах наукового дискурсу різна: більшою мірою така складова необхідна і
допустима в усній різновиди наукового виступу, а також в науковопопулярного різновиду дискурсу. В інших жанрах, на наш погляд, можна
говорити про допустимість супутньої фатичної функції різних структурних
елементів тексту. Надмірність фатичної складової наукового дискурсу
закономірно призводить до зменшення інформативності.
Текст сучасної дисертації не стільки репрезентує наукові ідеї, скільки
саме себе, тобто наростає автонімічність мови. У ситуації з іспитом
демонстрування знань наукової ідіоматики є ключовим: воно свідчить про те,
що здобувач «знаходиться в темі». А з огляду на те, що в певних областях
наукового знання ідіоматика досить бурхливо розвивається, відображаючи
зміну наукових шкіл і наукових парадигм, то знання ідіоматики є
індикатором ще й того, що здобувач наукового ступеня стежить за розвитком
наукової думки, не відстає від життя і слід науковій моді. Тому закономірно,
що власне зловживання модними науковими ідіомами і є найбільш яскравою
рисою, що відрізняє імітаційну наукову мову.
Висновки. Розвиток наукового знання пов’язаний з категорією часу.
Простір часу нестійкий, динамічний і текучий. У ньому вчений, рухомий
науковою думкою, може пережити безліч свідомих і несвідомих процесів, в
ході яких проявляються і перевіряються «узагальнююча сила» його розуму,
вміння «охопити пам’яттю» значну кількість фактів, «перекинутися від однієї
наукової галузі в іншу», створити «Мости зв’язку» між ними, підсумувати
зокрема в «блискучі узагальнення».
Питання про співвідношення тексту і дискурсу залишається відкритим.
Дискурс, як правило, протиставляється таким явищам, як текст, мова,
комунікація, стиль, діалог, а також мислення. Крім перерахованих вище,
важливою і складною опозицією є лінгвістика тексту і аналіз дискурсу.
Текст, як і дискурс, володіє певною зв'язаністю (наприклад, лексичної і
граматичної зв'язком між пропозиціями), але дискурс, на відміну від тексту,
залежний не тільки від зовнішніх обставин комунікації, а й від
індивідуального лінгвокультурного наповнення комунікантів, що складається
з енциклопедичних знань, особистого комунікативного досвіду,
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лінгвокультурних моделей, а також фонових знань і мовного етикету.
Важливим фактором є соціальний контекст, що зумовлює логіку комунікації
під дискурсом у даному дослідженні розуміється зв’язний текст у подієвому
аспекті з урахуванням екстралінгвістичних-прагматичних, когнітивних,
соціокультурних – гендерних та інших факторів, а також контексту, в якому
він утворюється.
Опозиція «текст-дискурс» є принципово важливою для даного
дослідження. Основні відмінності полягають у тому, що дискурс включає в
себе інтенції комунікантів, одночасно здійснюваний процес породження і
сприйняття тексту, зв’язок з «зовнішнім світом», що визначає його
лінгвостилістичну специфіку. Теорія мовних актів і принцип кооперації
зіграли важливу роль у розвитку аналізу дискурсу. Це дозволило врахувати
намір мовця, значення психологічного стану комунікантів, їх інтереси,
соціальний статус, уявлення про ситуацію спілкування, значення мовної
структури використовуваного пропозиції, а також причини комунікативних
невдач і способи їх усунення (мовні стратегії успішного комунікативного
акту і мовні стратегії ввічливості).
Типологія дискурсу залежить від ознаки, на основі якої здійснюється
узагальнення. В якості такого ми виділяємо комунікативний простір. Крім
цього, тип дискурсу залежить від сфери вживання, комунікативних цілей,
потреб, носія інформації, відносин між комунікантами, а також їх кількості.
Основними критеріями типологізації дискурсу є розкриття внутрішнього
світу в протиставленні соціальному статусу, форма прояву мови, спосіб
спілкування, тон або регістр мови, ступінь емоційності, клішованості і
згорнутості тексту; подібності та відмінності в комунікативних потребах. А.
А. Кібрик також виділяє наступні класифікаційні параметри типології
дискурсу: модус, жанр, функціональний стиль і формальність. Дискурсивний
аналіз передбачає вивчення типології, структури та зв’язку дискурсу з
іншими науковими дисциплінами. В рамках дискурсивного аналізу
виділяються чотири підходи-формальний, прагматичний, функціональний і
критичний. У даному дослідженні ми дотримуємося комплексного методу,
що враховує різноманіття підходів до аналізу дискурсу: прагматичний
(комунікативні тактики і мовні стратегії, контекст, цілі і бажаний результат
комунікації,
фактор
адресата);
когнітивний
(самореалізація
і
самоідентифікація; розумові процеси, що виникають під час комунікації);
соціокультурний контекст і лінгвостилістичні особливості (лінгвістичний
аналіз мовних явищ дискурсу).
В рамках даного підходу сформувалася одиниця аналізу наукового
тексту і наукового дискурсу, позначена як комунікативно-когнітивний блок.
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Перший компонент введеної нами одиниці названий так тому, що дослідник
тексту завжди виступає комунікантом, що стає одночасно на позиції і
адресата, і адресанта; когнітивним – тому що через ідентифікацію мовних і
мовленевих одиниць він прагне зрозуміти і пояснити процес мвлення автора
тексту при осмисленні руху від старого знання до нового.
Незважаючи на відсутність остаточно сформованої універсальної теорії
дискурсу, вона може бути безперечно названа одним з найбільш
перспективних і динамічно розвиваються напрямків в сучасній лінгвістиці.
Дискурс, будучи ключовим поняттям даної теорії, є об’єктом дослідження не
тільки лінгвістики, а й семіотики, психології, психолінгвістики,
соціолінгвістики, герменевтики, культурологи, філософії, соціології та ін.
Однак різні підходи до визначення дискурсу не варто вважати
взаємовиключними, так як саме комплексний підхід дає можливість
найбільш ретельного аналізу мовних явищ.
Текст-це складний феномен, що представляє собою явище як мовної,
так і екстралінгвістичної дійсності. Глибокий аналіз співвідношення «тексту»
і «дискурсу» дозволяє виділити базові опозиції, на яких ґрунтуються
дослідження
в
даній
області:
усне/писемне
мовлення,
динамічність/статичність,
процес/результат,
актуальність/віртуальність.
Однак настільки ретельне розмежування даних термінів лише в черговий раз
доводить їх нерозривний взаємозв’язок, наочно продемонстровану в
лінгвофілософської «Іньян-концепції» (Чан Кім Бао). Розгляд тексту і
дискурсу як рівноцінних понять, належних досліджуватися в тісному
взаємозв’язку один з одним, і на рівних правах є частиною комунікації і
реальної дійсності, роблять представлену концепцію найбільш прийнятною
для нашого дослідження.
Незважаючи на наявність великої кількості класифікацій, в основі яких
лежать різні диференціальні ознаки, в нашому дослідженні ми дотримуємося
класифікації В.І. Карасика, згідно з якою певний тип спілкування, що
виділяється на підставі соціолінгвістичних ознак, називається інституційним
дискурсом. Таким чином простежується партитурний характер спілкування.
Науковий дискурс розглядається нами як когнітивно-подієвий простір
промови вченого, спосіб організації і результат його когнітивнодискурсивної діяльності, що містить наукове знання, інкорпоруюче певну
авторську концепцію з системою як загальномовних, так і ідеостилістичних
засобів. Механізми породження і функціонування наукового дискурсу,
значна кількість супідрядних йому субдискурсів, а також деякі сучасні
тенденції у бік зміни його фундаментальних властивостей роблять науковий
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дискурс одним з найбільш цікавих і результативних об'єктів вивчення
сучасної лінгвістики.
Популяризація
науки
є
невід’ємною
частиною
життя
і
(ре)конструювання суспільства. Вписуючись в більш широкий соціальноекономічний контекст, що включає в себе політику і масову інформацію,
даний процес займає важливе положення в системі суспільних інститутів. З
позицій лінгвістики наукова популяризація є складним багатоступінчастим і
прагматично обумовленим процесом, що задіює психолінгвістичні і
когнітивні механізми пізнання і сприйняття людини.
Науковий текст визначається в роботі як продукт дискурсу вченого, в
просторі якого:
а) в ході діалогу концепту-стимулу з конкуруючими хранителями
старих знань народжуються і систематизуються смисли, збагачують і
обґрунтовують змістовне ядро закладеного в ньому нового знання;
б) осмислюється місце цього знання в концептуальній картині світу;
в) виробляється концепція його пред’явлення в тексті;
г) осмислюються засоби об’єктивації.
Розглянутий нами когнітивно-дискурсивне простір наукового тексту
складають мовні, текстові знаки й те, що стоїть за ними:
а) значення, результуючі смисли,
б) системи сенсів, що народжуються в асоціативних протиріччях і
гармонійних зв’язках змістовного ядра нового знання, закладеного в
концепті-стимулі (збудника), з іншими ментальними утвореннями, що
зберігають у концептуальному просторі адресанта старі знання.
Такого роду ментальні структури здатні вступати з концептом в
креативну взаємодію з метою збагачення, вдосконалення, формування і
формулювання нового знання, інтенційованого і мотивованого цим
концептом.
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Розділ ІІ
Культурні виміри наукового дискурсу
О. С. Кирилюк
Соціокультурні передумови посибілізації
когнітивності наукового дискурсу
Спектри когнітивності. Перед тим, як викласти основні ідеї цього
розділу, уточню, що саме у ньому буде розумітися під когнітивністю.
Потреба у цьому визначена тим, що даний термін вживається у доволі
відмінних сенсах, набуваючи, в залежності від контексту та дисципліни,
різного змісту. У цьому розділі ми будемо говорити лише про перетворення,
трансформацію наукового тексту на науковий дискурс як своєрідне
«народження» останнього та його подальше «життя». Чинники та
передумови. впливи та деформації, під дією яких цей процес відбувається,
будуть розглядатися виключно поза науковою сферою. Йтиметься про
соціокультурні. а не наукові детермінації, що уможливлюють
(посибілізують) подібну трансформацію.
В ідеалі це виглядає як продукування провідним вченими чи групою
вчених «проривної» наукової теорії, концепції, ідеї, котра має всі ознаки
«поетично-крилатого» дослідження (3, с. 404-412].
. «Підхоплена» вченими «другої» лінії в їхніх «прозово-пішохідних»
дослідженнях вказана теорія чи інша форма наукового пізнання отримує
потужний імпульс для свого розвитку та ствердження. Внаслідок цього у
комунікативній спільноті вчених певного напрямку певної науки
утворюється широкий науковий когнітивний (знаннєвий) (1) комплекс, що
має всі ознаки дискурсивності та когнітивності (вже в іншому сенсі – як
зрозумілості та смислової прозорості) (2), котрий представниками цієї
спільноти може виконувати когнітивну функцію, тепер вже у третьому сенсі,
як отримання нового знання шляхом евристичного розширення пізнання) (3),
коли науковий дискурс через комунікативну наукову спільноту постає як
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своєрідний суб’єкт пізнання тих предметних областей, котрі відповідають
сутності даного типу дискурсу.
Далі, в одному сенсі ми можемо говорити про таке розуміння
когнітивності наукового дискурсу, коли під нею розуміється певна
методологічна рефлексія над процесом розвитку наукового знання (як.
скажімо, у Т. Куна чи К. Р. Поппера). В іншому сенсі, коли ми ставимо мету
розглянути умови посибілізації когнітивності наукових текстів, під
когнітивністю будемо розуміти ситуацію порозуміння, що виникає всередені
комунікативної наукової спільноти стосовно текстів, які увійшли у науковий
простір даної спільноти та перетворились на її дискурс, тобто, на
ідентично зрозумілу кожним членом цієї спільноти систему наукових знань,
котра осмислюється даними вченими як раціональна, транспарентна та
одностайно визнана у своїх основних рисах систематизована та узагальнена
наукова інформація. Окрім цього, когнітивність наукового дискурсу у
такому сенсі означає можливість будь-якого фахівця з даної галузі науки
«увійти» у цей дискурс і стати тим, хто, як говориться, перебуває «у темі».
Дискурс, що не відповідає таким вимогам, не є когнітивним, як і текст,
написаний «у стіл», не є дискурсом. хіба що у сенсі зв'язної логікою
випливання одне з одного послідовності речень; але хоча такий текст
дискурсом не є, але за певних умов він ним може стати.
Ці умови можуть сприяти тому, що текст увійде до складу конкретного
наукового дискурсу як системи взаємоузгоджених теоретичних викладок,
котрі існують у різних науково-дискурсивних жанрах – дисертаціях, статтях,
монографіях, наукових записках, доповідях, тезах тощо, утворюючи при
цьому деяку неадитивну суму знань, коли ціла сукупність цих викладок
набуває таких якісних рис, котрі не можна звести до рис, притаманних його
окремим складовим. Разом з тим можливим є й така «життєва доля»
наукового тексту, коли він попадає у ситуацію, котра. навпаки, не сприятиме
або прямим чином перешкоджатиме його перетворенню на науководискурсивний продукт. Саме це питання – соціокультурні передумови
можливості «народження» та «життя» наукових текстів як процес їхнього
формування через перетворення на науково-дискурсивні структури та більшменш тривале існування, їхнє «відродження», або, навпаки, їхня «смерть»,
припинення існування у даному статусі (чи залишення у «ненародженому»
стані) ми розглядатимемо надалі.
Передумови: доступність. Головною передумовою перетворення
наукового тексту на науковий дискурс, без чого неможлива й його
когнітивізація. є його доступність для дослідників. Ситуація доступності
124

наукової продукції за через розвиток електронних комунікацій та
дигіталізації текстів за останні декілька останніх десятиліть радикально
змінилася. У принципі, будь який науковий текст незалежно від форми
(друкованої або електронної) та від статусу видання, де він був
оприлюднений, тепер можна знайти через різноманітні пошукові системи
інтернету. Завдяки сучасним технологіям доступними стали й каталоги
провідних бібліотек. Все це, без сумніву, значно збільшує кількість текстів,
котрі уводяться у науковий обіг та перетворюються на науково-дискурсивні
об’єкти когнітивної, що опрацьовуються науковцями.
Це особливо добре відчувають ті науковці, котрі стикалися з
проблемою доступності потрібної їм наукової продукції у попередні часи,
коли вона була наявною не у всіх бібліотеках, а переважно у центральних.
Для вирішення цього питання існував так званий Міжбібліотечний абонемент
(МБА), коли через одну з ведучих місцевих бібліотек можна було виписати,
скажімо, книгу з тієї бібліотеки, де вона була. Процес цей був нескорим, і
книга могла бути на руках читача до одного місяця. Відповідно, у кращому
випадку з нею на рік могло працювати не більше дванадцяти вчених. Справу
дещо покращувала заміна оригіналу книги її мікрофільмованою копією, але
це теж займало багато часу.
Утім, у СРСР це стосувалося науковою продукції переважно
вітчизняних вчених або перекладених текстів лояльних до СРСР іноземних
авторів, виданих у спеціальному видавництві «Прогрес». Годі було й думати
про отримання потрібної книги іноземного автора мовою оригіналу з
іноземних бібліотек. Обмеження доступності наукової продукції за тих часів
знаходило прояв у наявності в центральних бібліотеках так званого
«спецхрану», особливого фонду, де зберігались книжки не для загального
користування. Це були книжки, котрих при багаточисельних цензурних
перевірках не знищили, як деякі інші, і сам факт перевірки засвідчувався
спеціальною печаткою, іноді з вказівкою року перевірки. У цьому ж фонді
зберігались праці іноземних науковців, видані під грифом «ДСП» (для
служебного пользования). Для того, щоб отримати дозвіл на роботу у цьому
фонді, необхідно було оформити через «Першу частину» (КДБ) установи, де
ви працювали, спеціальний допуск, і отримати його могли не всі, а лише ті,
хто не підозрювався в дисидентстві і тим більше не проявляв себе як
опозиціонер щодо радянської влади. При цьому ви на п’ять років втрачали
можливість закордонних поїздок. Зрозуміло, що все це зовсім не сприяло
поширенню наукової думки серед вчених, її когнітивному опрацюванню та
евристичному розвитку.
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У наш час перепоною для отримання доступу до потрібної наукової
продукції є авторське право (деякі автори забороняють бібліотекам надавати
читачам свої дисертації для читання за окрему платню), відсутність
електронних версій продукту, висока ціна на наукові книги, що продаються
он-лайн, що за умов додатковості їхньої тематики для дослідника робить їх
придбання недоцільним, складність реєстрації на деяких бібліотечних
ресурсах тощо.
Передумови: поширеність. Другою передумовою трансформації
наукового продукту на предмет наукової рефлексії та пізнання, є його
поширеність. Мова йде як про частоту його публікацій (перевидання), так і
про статус видання. Не секрет, що численні відомчі часописи мають не дуже
високі показники цитованості та, відповідно, когнітивного опрацювання.
Перевагою статей, надрукованих у провідних наукових журналах, є те, що
вони значно частіше попадають до поля зору дослідників. Відносно
монографічної продукції можна сказати, що їхня затребуваність прямо
визначає кількість їхніх перевидань, через що, зрозуміло, вони отримують
значну професійну аудиторію. Є чимало прикладів, коли праці корифеїв
науки перевидаються десятки разів ледь не щороку.
Передумови: опрацювання. Для того, щоб науковий текст став
науковим дискурсом, він має бути опрацьований науковцями та у той чи
іншій формі введений до наукового обігу. Цей процес передує
оприлюдненню результатів опрацювання, або відтворення наукового
дискурсу. Опрацювання наукового тексту без наступного його фахового
використання формуванню наукового дискурсу в його активній. діючий
формі не сприяє, адже стаття чи монографія, прочитання яких цим і
обмежується, залишається начебто «у столі», але вже не автора, а читача.
Втім, у деяких випадках й таке пасивне сприйняття наукової інформації
утворює певний смисловий контекст, де ідеї тексту. що опрацьовується, у
його результативних параметрах можуть бути присутнім латентно, що також
визначає трансформацію даного тексту на науково-дискурсивну структуру.
Далі, опрацювання тексту може здійснюватися й тими вченими, хто не
входить до спеціалізованої чи вузькоспеціалізованої наукової спільноти,
якщо мати на увазі міждисциплінарні дослідження. Скажімо, фізик-теоретик
може засвоїти та використати у своїх дослідженнях ту чи іншу філософськометодологічну роботу, а філософ, котрий спеціалізується на питаннях логіки
та методології наукового пізнання чи філософських питаннях фізики може
спиратися у своїх розвідках на праці фізиків. Ці спільноти фахівців з різних
наук через дискусії та обговорення питань, котрі становлять спільний
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інтерес, утворюють так званий інтегративний науковий дискурс, котрий для
них обох володіє когнітивністю. Часом подібні спільноти отримують ознаки
наукової химери – така спотворена науково-комунікативна спільнота за
радянських часів утворювалась через дискусійний дискурс наукових атеїстів
та теологів чи священнослужителів, щоправда, з радикально відмінною
когнітивністю (розумінням і тлумаченням проблеми) через принципові
світоглядні розбіжності.
Стосовно опрацювання наукового дискурсу ще слід сказати, що у його
пасивній когнітивізації слід розрізняти мету його опрацювання, котра може
бути визначена бажанням нефахівця розширити свої знання, а може бути
навчальною. У першому випадку ми матимемо зростання ерудиції, у другому
– фахової компетенції.
Передумови: відтворюваність. Відтворюваність вже не є власне
передумовою когнітивізації наукового дискурсу, якоюсь мірою це є сама
когнітивізація як його пізнання та опрацювання, але без відтворювання
науковий текст на науковий дискурс не перетворюється. Через відтворення
після його опрацювання науковий текст начебто «трансцендує», тобто,
виходить за свої межі, інкорпорується у релевантні вторинні тексти, обростає
новими деталізаціями, доповнюється уточненнями тощо, знаходячи, образно
кажучи, своє «друге життя». За будь що науковий продукт, що знайшов свого
нехай і пасивного «споживача», вже перестає бути простим текстом, оскільки
він зазнав смислового «розпредмечення», хоча і без подальшого його
прямого відтворення у тій чи іншій формі.
Ця непряма відтворюваність знаходить прояв у впливі відтворюваних
праць на неявний контекст наукової роботи у позитивному чи навіть
негативному сенсі – в останньому вона визначає тематичне чи змістовнодоказове самообмеження автора, котрий, прямо про це не говорячи, бере до
уваги науковий результат, висновки чи застереження тексту, що ним неявно
відтворюється, причому це відтворення іноді відштовхується від принцип
«не роби як він» (не доводь або не стверджуй того, що вже було спростовано
або піддане конструктивній критиці та відкинуте) .
Тексти, яких відтворюють і тексти, які відтворюють.
Відтворенню підлягають переважно роботи визнаних класиків, корифеїв
науки, провідних у своїх областях знання вчених; ці роботи можна назвати
поетично-крилатими. Їхніми ознаками є парадигмальна революційність,
оскільки у даних дослідженнях постановка пізнавальних задач та їхнє
рішення передбачає вихід (або краще – політ на крилах дослідницького
натхнення) за межі домінуючих наукових парадигм та тематик, веде до
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спростування загальновизнаних, усталених наукових теорій, концепцій,
законів, уявлень чи закономірностей через введення нових фундаментальних
основ даної науки та її світоглядного підґрунтя, включно із формулюванням
нових законів, впровадженням нових термінів і понятійного апарату,
розробкою принципово нових загальнотеоретичних принципів та норм.
Ці розвідки є алетейними (у сенсі «від-криття» чи «роз-криття» чогось
до цього при-критого у самих речах). «Алетейність» («пойезисність»), чому
їх і можна називати «поетичними») даного типу досліджень дозволяє
називати їхні оприлюднені результати (рос.) «про-из-ведениями», тому що
вони, фактично, «виводять» за «вузду» («повід») з невідомості принципово
нові знання про глибинну сутність предметів. процесів та явищ, тим самим
стаючи «приводом» («поводом»), тобто, загальнотеоретичною базою для
розвитку «пішохідних» досліджень.
«Поетичні» дослідники визначально мають настільки добрі базові та
суміжні знання, що це дозволяє їм самостійно визначати найбільш
перспективні та актуальні теми. Вони чітко відрізняють первинні та вторинні
типи досліджень, добре «занурені» у тематику широкого профілю, здатні
визначати не тільки пробіли в наявній номенклатурі тем, але й бачити
перспективні, принципово нові напрямки досліджень, задаючи всю
тональність розробок у підпорядкованих їм наукових інституціях. Ці вчені не
відрізняють власне приватне життя і свою роботу, вбачаючи в ній сенс свого
існування, живуть метою-мрією, без гонитви за матеріальними благами, що
їх дають наукові регалії, працюють натхненно, зацікавлено, окрилено. Їхні
наукові праці часто не мають ніяких посилань на інші джерела (тому що ще
нема на кого посилатись), а обсяг програмних статей не витримує з точки
зору офіційної науки ніякої критики (основна праця А. Ейнштейна була
написана всього на декількох аркушах). Суть ставлення цих вчених до науки
мітко висловив один видатний фізик – «Наука – це можливість задовольнити
свою допитливість державним коштом».
Науковці поетичного складу мислення завжди виходять за граничні
обрії пізнання (недарма В. Гейзенберг назвав одну зі збірок своїх статей
«Кроки за горизонт»), де конечні речі та явища розступаються перед
дослідниками, і перед їхнім очима відкривається жахаюча безодня. Сергій
Кримський у своїх інтерв’ю говорив, що у творчої особи є незнищиме
бажання «пройти наскрізь», наслідком чого є відчуття екзистенційного жаху,
коли перед нею розкривається безодня. Тому будь-яка творчість (одне із
значень слова ποίησις – О. К.) – це ризик, ризик зустрічі з Князем пітьми.
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На цьому вістрі пізнання й знаходяться вчені поетичного складу
мислення, більш того, вони, як і вже згадуваний німецький фізик-теоретик,
один із творців квантової механіки, знають, що мова сучасної науки, зокрема,
фізики, нездатна ні вербально, ні математично описати замежові явища, і
тому єдиний спосіб вченим на загальнозрозумілих началах «вхопити» їх – це
скористатися мовою поетів.
Відтворення текстів, що трансформують їх на науковий дискурс,
відбувається переважно у межах так званих «пішохідно-прозових» наукових
роботах. Вони мають такі риси, як парадигмальність (вони ніколи не
виходять за межі домінуючої парадигми даної науки), вторинність (це
знання другого порядку) ретроспективність (ці дослідження ніколи не
відкривають нових обріїв у наукових пошуках, їхній вектор обернуто на
минуле). Змістом такого роду досліджень є опис, уточнення, узагальнення,
класифікація чи типологізація, поглиблення й розвиток за певним напрямком
наукового тексту першого рівня, котрий виступає «пусковим механізмом»
утворення визначеного наукового дискурсу. Тому у першому наближенні
подібні дослідження можна звести до таких наступних форм:
1. Реферативні дослідження, метою яких переказ (реферування) інших
праць – це роботи, змістом яких є переповідання наявних точок зору на
проблему у вигляді їхнього скороченого викладу, без власних узагальнень чи
більш-менш глибокого аналізу. Це – найбільш простий вид «пішохідних»
досліджень, якщо тільки переказ чужих думок, текстів, книг, статей чи ідей
не несе в собі елементу їхньої авторської інтерпретації або не передує
власним висновкам.
2. Дослідження компілятивного ґатунку є близькими до попередніх, де
авторських текст «пішохідного» науковця складається з частин і фрагментів
чужих праць, скомпільованих у відповідності до його задуму. Найгіршим
варіантом, що робить дані дослідження тотожними з попереднім типом, є
виклад чужих ідей та думок без якої-небудь систематизації та класифікації у
відповідності до оригінальної авторської ідеї компілятора. У випадку
відсутності посилань на джерела такі роботи за своїм змістом є плагіатом.
3. Підсумково-узагальнюючі дослідження теж близькі до реферативних,
але на відміну від них вони простим переказом не обмежуються. Навівши ті
чи інші відомості щодо проблеми, взяті з різних джерел, вони роблять певні
узагальнення, котрі репрезентують ці розбіжні точки зору в їх знятому
вигляді, перетворюючи на деякі інтегральні конструкти, і, відштовхуючись
від них, шляхом критичного аналізу обирають найбільш, на погляд авторів,
прийнятні для вирішення тих задач, що вони їх перед собою поставили. Як
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варіант, такі дослідження передують викладу результатів власного
дослідження у таких розділах дисертацій чи авторефератів, як «Стан
розробки проблеми».
4. До типологічно–класифікаційних досліджень відносяться роботи, в
основу яких покладена класифікація накопичених знань за різними ознаками
з метою формування більш чіткого уявлення про предмет дослідження, про
підходи до нього або до тематичних проблем, експлікованих у дослідженні.
Частково цей тип збігається з попереднім, оскільки занесення різних
досліджень до одного класу вимагає відомих узагальнень, але у даному
випадку класифікація входить до основного змісту роботи, а не до її вступної
частини, і тут групування використаних робіт є когерентним конкретній
тематиці структурних частин (пунктів, глав або параграфів) роботи даного
автора.
5. Уточнюючі дослідження передбачають наявність у матеріалі аналізу
достатньо загально викладених положень, які не деталізовані або не
розвинуті. Через деталізацію цих висхідних матеріалів та положень їм
надають змістовного розвитку через уточнений варіант раніше вже
запропонованого рішення проблеми у рамках наявних у даному
«пішохідному» досліджені постановочних задач. У таких дослідженнях
речення у розділі про наукову новизну починаються словами «Уточнено …».
6. Розвиваючі дослідження не тільки уточнюють наявні положення, але
вносять до них деякі принципово значущі моменти, які збагачують та
розвивають їх у межах домінуючої концепції, але без виходу з неї. У таких
дослідженнях при викладі власної наукової новизни пишеться «Отримало
подальший розвиток …».
7. Підтверджуючі дослідження закріплюють уже зроблені в інших
роботах висновки, узагальнення та отримані результати при звуженні або
розширенні предмету аналізу порівняно з попереднім або при обранні зовсім
нового предмету досліджень. Іноді це передбачає доповнення системи
доказів правоти тієї чи іншої гіпотези на новому матеріалі, а також наявності
у колі певної проблематики спірних положень, альтернатив або протилежних
чи несхожих варіантів рішення проблеми, коли ці гіпотези, одна зі сторін
альтернативи чи певна спірна точка зору шляхом доведення їхньої істинності
на конкретних прикладах у даній «пішохідній» науковій роботі обґрунтовано
підтверджуються. Таке дослідження у підсумку формулює висновок на
кшталт «На широкому матеріалі підтверджено …».
8. Кон’юнктурні роботи є різновидом підтверджуючих, де предмет
дослідження вивчення визначено поточним моментом. Ці праці через їх
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певну «нагальність» знаходять підтримку з боку державних офіційних
органів та відповідно «зорієнтованих» організаторів науки, проте таким
роботам притаманна можлива швидка втрата їхньої наукової цінності
(критика концепції розширення Всесвіту чи теорії конвергенції, «нові ліві»,
перебудова тощо). Основна задача таких робіт полягає у тому, щоб
підтвердити положення, принципи та постулати, сформульовані поза наукою
(у
світогляді,
ідеологічних
настановах,
державних
документах,
законотворчості тощо). До кола таких досліджень входять роботи з «модної»
проблематики, коли тема дослідження визначається як «актуальна», але
насправді мається на увазі, що вона – «прохідна», через що вже за кілька
років її зміст і результати можуть виглядати анахронічними.
9. Екстраполятивний вид «пішохідного» дослідження доводить
можливість, необхідність або правомірність перенесення результатів та
висновків, отриманих у тій чи іншій галузі знання, а також застосованих у
ній дослідницьких прийомів, методів і методик з однієї науки на іншу, або з
одного відділу даної науки на інший. На підставі цього переносу
отримуються нові результати в області, де раніше подібні дослідницькі
результати не виявлялися, а методи – не застосовувалися, через що
відбувається додаткове доведення евристичності та продуктивності теорії або
концепції, результат, зміст або метод яких було екстрапольовано на інші
області знання чи інкорпоровано до інших методологічних наукових
операцій. Результат такого дослідження зводять, наприклад, до тверджень
«Евристичний потенціал принципу “знизу-догори” виявився в тому, що він
був успішно використаний не тільки у проекті “Геном людини”, але й в
межах комп’ютерних технологій, що дозволило наблизитися до створення
концепції штучного життя».
10. Роботи за аналогією – це такий вид розвідок, які теж переносять
дані, отримані при дослідженні одного предмета на інший предмет, званий
прототипом, порівнюють два схожих предмета, припускаючи, що вони мають
однакові властивості та роблячи висновок від подібності функцій до
подібності структури, і навпаки. Їхньою метою є знаходження тотожностей,
збігів чи схожості між різними об’єктами. Вони обґрунтовують можливість
та доцільність перенесення методів, застосованих в одній області знання, на
іншу область. Новаторська складова більшості таких досліджень утілюється
у висловлюваннях на кшталт «Показано відповідність між структурою
суспільства та структурною організацією соціальних комах», або що «Теорія
систем та структурно-функціональний аналіз плідно працюють і в
політології».
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11. Інформативні дослідження – це такі дослідження, де наводяться
дані, які або ніколи не були оприлюднені, або з якихось причин є
важкодоступними. Дослідницька складова таких «пішохідних» робіт полягає
у підборі публікацій, створенні довідкового апарату, написані приміток та
коментарів, що потребують доволі широких знань про предмет. До таких
досліджень можна віднести видання рукописів чи перевидання стародруків з
написанням передмов та післямов до них, наукових біобібліографій, завдяки
чому отримується нове знання про предмет. Автори таких досліджень бачать
новизну своїх розвідок у тому, що вони «Ввели у науковий обіг…», тобто,
зробили доступним для наукового опрацювання маловідомий рукопис,
документ тощо.
12. Ре/інтерпретативні дослідження вже відомим явищам, подіям,
процесам, фактам, теоріям, гіпотезам чи їхнім тлумаченням дають свою
інтерпретацію, або реінтерпретацію. Це відбувається шляхом введення
знання про предмет, явище, подію, що інтерпретуються, у відмінну, але
ідентичну за статусом систему значень. Іншими словами, нова інтерпретація
має однаковий статус із попередньою інтерпретацією як за предметом, так і
за апаратом опису.
Якщо говорити про типові індивідуальні риси вчених прозових
досліджень, то їхня переважна більшість не має особисто визначеної думки
щодо проблематики, якою вони, зрештою, займаються – тематику їхньої
роботи визначають або керівники, або наукові інституції та їхні підрозділи зі
своїми «плановими темами». Такі науковці розробляють ці теми без
особистого натхнення, без жаги наукового пошуку, як певну рутинну роботу,
часто-густо їм чужу та нецікаву. При цьому попереднє «перебування у
проблемі» у них зазвичай цілком відсутнє, і їм доводиться для «занурення» у
неї розпочинати, фактично, «з нуля». Тому справжньої наукової «наснаги» та
«окриленості» у таких дослідників за визначенням бути не може.
Утім, іноді «пішохідні» вчені все ж таки здатні самі обирати тему, що
їх зацікавить, але більший, ніж зазвичай, інтерес до неї не веде до значних
«проривів» у даній науці, хоча і супроводжується чимось схожим на
окриленість, але це скоріше можна вважати не окриленням, а ентузіазмом (не
виключаючи й інших емоційно забарвлених мотивацій, починаючи від
прагнення до самоствердження як ученого і закінчуючи зацікавленістю у
матеріальних вигодах від отримання наукового ступеня чи від виконання
добре профінансованих наукових тем).
За відсутності в їхній науковій роботі того, що зветься «пойезисом»,
тобто, «виведення» дечого з безвісної потаємності, їхні роботи ніколи не
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називають (рос.) «про–из–ведениями». Фактична рекомбінація вже відомої
інформації у кращому випадку отримує назву «трудів», що відповідає суті їх
здебільшого стресогенної, «трудної» праці над предметом досліджень (не
секрет, що для багатьох захист дисертації чи здача планової теми – це
стресова ситуація), але частіше це – просто «список наукових праць»,
«публікації» тощо.
Разом з тим відсутність «пойезису» не виключає певної новизни та
евристичності «пішохідних» робіт. Їхнім результатом є насправді нове
знання, котре раніше не було відомим. Проте ця новизна, нарощування та
збагачення знання залежить не стільки від «відкриттів» того, що до цього
було приховано-утаємниченим, скільки від утворення відмінних від
попередніх комбінацій та рекомбінацій старого, вже відомого знання,
перенесення методів, проведення паралелей тощо. До того ж сильна
прив’язаність до джерел, як правило, переобтяжує такі праці цитатами та
великим списком використаної літератури.
Ясно, що у «чистому» вигляді такі типи зустрічаються рідко, частіше
ми бачимо їхнє спільне використання у межах одного дослідження.
«Крилато–поетичні» та «прозово-пішохідні» дослідження не відгороджені
одне від одного нездоланним муром, історія науки знає різні їхні комбінації,
що відповідають типу науки певного часу. Розглянемо їх детальніше.
1. Поетично-поетичні. Це – притаманні синкретичній протонауці
історично перші види досліджень, котрі були поетичним як за змістом, так і
за формою. До них слід віднести відомі поеми Парменіда чи Лукреція Кара,
твори Ксенофонта, вустами якого, як говорив Цицерон, «промовляють музи»,
епічні міфи тощо. Поступово поетична форма цих натхнених (рос.) «про–из–
ведений» змінилася на суцільно прозову, хоча поетичний зміст, якщо у них
відбувалися дивовижні окрилені прозріння, залишився. Відповідність
тогочасної мови поетичному ладу плавного руху-польоту у танці
простежується в етимології слів «вірш», що сходить до танцювальної фігури
обертання у танку (virs).
2. Поетично-прозові. З часом елементи поетичної мови, коли вживання
її термінів стає «затертим», отримують всі ознаки прозового мислення. Це
добре показує етимологія, коли первісні смисли слів необхідно вже
спеціально реконструювати (так, хто тепер знає, що чисельник «один» у
своїх витоках пов’язаний із назвою «непарного чоловічого органу»?). У
наукових дослідженнях це знаходить вираз у тому, що після формалізації
революційної теорії, концепції чи ідеї і формування науки класичного типу
колишня поетичність думок втрачається і домінуючим стилем мислення у
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науці стає проза, що дозволило у відповідній статті словника Ф. А. Брокгауза
та І. А. Єфрона говорити про тотожність прози та науки. Перехід від
епістемології до гносеології через посилення прозового моменту
продовжився у некласичній науці, що відзначилося подальшим усуненням
поетичної полісемії та образності термінів, їхніх різночитань і розмитості та
розробкою строгого і точного наукового поняттєво-категоріального апарату.
3. Прозово-поетичні. У ситуації, коли історично ствердилося
«пішохідне» мислення та весь той формалізований апарат науки, без
засвоєння котрого неможливе входження до системи існуючих наукових
знань, вченим крилатого типу задля виходу за межі цієї системи доводиться
знову звертатися до ненаукових типів раціональності (міфу, епосу,
літератури тощо). Хоча у цілому їм доводиться частково користуватися
мовою тієї науки, якою вони займаються, це не виключає можливості
наукового прориву через специфічне звільнення дослідника від оковів
наявних прозових наукових знань шляхом навмисної відстороненості від них,
особливо коли вони починають визнавати непридатність традиційного
наукового апарату для опису об’єктів сучасної науки і бачать вихід у
використанні для цього поетичної мови, через що наукові дослідження
отримують всі ознаки крилато-поетичного пошуку.
А оскільки це так, то, як не буває істинних та неістинних віршованих
поем, результати такого роду досліджень теж перестають оцінюватися за
такими критеріями, і це знаходить прояв у взаємно толерантному ставленні
до інших точок зору у науці та веде до плюралізму теорій та концепцій.
Найбільш відповідною до когнітивності наукового дискурсу є така форма
наукового пізнання, як концепція, котра, за В.А.Рижко (10), має значення
провідної думки, конструктивного принципу діяльності, визначального
способу розуміння, тлумачення чого-небудь, основної ідеї систематичного
підходу або основного погляду на предмет чи явище.
Крім того, колишнє прагнення за будь-що усунути особистісносуб’єктивну складову наукового дослідження змінюється визнанням того, що
підбір нової термінології та реанімація давніх ідей з позанаукових областей
знання у межах постнекласичної науки (з її постулатом про вплив суб’єкта на
пізнаваний об’єкт) залежить від суб’єктивних уподобань вчених-корифеїв,
стиль викладу котрими своїх оригінальних концепцій, на відміну від
знеособленої традиційної прозаїчної мови класичної науки, має всі ознаки
художньо-поетичного, образного тексту та несе на собі відбиток неповторної
авторської індивідуальності.
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4. Прозово-прозові. Тут «трудна» праця з «прозаїчним» матеріалом
закінчується таким само «пішохідним» результатом, до «великих відкриттів»
справа не доходить, новизна, якщо вона є, не долає «пішу» безкрилість цих
досліджень, котрі не можуть вирватися з домінуючої парадигми. Втім, ці
дослідження власні задачі через такі свої особливості добре виконують; без
них революційні тексти. в яких містяться новітні гіпотези, теорії, концепції,
науковим дискурсом так би і не змогли стати (3,с. 404-412].
Утім, справа не так проста, як видається – часом ці прозові
дослідження, «застрягаючи» у минулому та порплячись у застарілих
наукових дискурсах, можуть «реанімувати» давню наукову ідею,
«відродити» її та надати нового життя.
Форми відтворення. Відтворення текстів відбувається у відмінних
науково-дискурсивних жанрах, і в залежності від цього відтворюваний текст
має різну міру своєї відтворюваності.
Найбільш репрезентативною формою відтворення тексту є його 1)
позитивний переказ. Цей позитивний переказ може бути дуже близьким до
оригіналу, а може також значною мірою зазнавати впливу переказувача. За
будь що остання обставина є неодмінним атрибутом переказу, як це видно,
приміром, з робіт Куно Фішера, котрий переказував вчення німецьких
філософських класиків – Гегеля, Фіхте тощо і текти якого важко переплутати
з текстами інших авторів. Доволі поширеним явищем є переказ
оригінального тексту і в наші часи. Сергій Кримський якось сказав мені, що
він не розуміє тих своїх колег, тексти котрих становлять простий переказ
думок інших учених. Варто зауважити, що ці дослідники не є нездарами,
навпаки, їх відрізняє високий професіоналізм та глибокі знання, і саме ці
обставини, на мою думку, через своєрідну «самоцензуру» внаслідок
«придавленості» великою масою знання визначає такий стиль їхніх наукових
робіт. Проте за умов складності тексту-оригіналу вони перетворюють цей
текст на адаптований для когнітивного (розуміючого) сприйняття матеріал,
через що така форма відтворення тексту відіграє позитивну роль, передусім –
у навчальному процесі та у процесі трансформації тексту-оригіналу на
науково-дискурсивний продукт. У радянські часи, знову таки під грифом
«ДСП» видавались реферативні журнали з філософської, політичної та іншої
літератури, що виходила у «ворожих країнах світу капіталу» . Завдяки цьому
праці західних вчених хоч у такий спосіб ставали більш-менш відомими
радянським дослідникам.
Разом з тим ми можемо говорити й про негативні, заперечувальні 2)
критичні перекази, де текст-оригінал через важкодоступність, визначену
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ідеологічними чи іншими ненауковими чинниками. подавався крізь критичну
призму, але ця критика була лише ширмою для донесення до читача
наукових ідей, котрі іншим чином для нього дійти не могли. Не секрет, що
добротні навчальні посібники під назвою «Критика сучасної (німецької,
американської, французької) буржуазної філософії» 1970-80-х років відіграли
значну роль у підвищенні обізнаності радянських філософів з суттю
основних західних філософських напрямків.
Критична спрямованість відтворення текстів-оригіналів була
притаманна й дискусійним науковим працям, де позиції автора текстуоригіналу протиставлялася контраргументація опонента. Подібна форма
відтворення притаманна рецензіям, відгукам на дисертації та автореферати
дисертацій, виступам офіційних опонентів на їхніх публічних захистах.
Щоправда, міра критичності в них буває різною, іноді ці відгуки нагадують
суцільну апологію дисертанта або розповідь про такі його наукові
досягнення, про котрі сам він і не підозрював.
Протилежним полюсом такого виду відтворення є «замовлені» рецензії,
коли автора тексту-оригіналу не просто критикують, а нищать як вченого.
Поширені у радянські часи, такі форми ненаукової боротьби у науці
зустрічаються, хоча і меншою мірою і значно меншою гостротою і дотепер.
Час від часу ми можемо зустріти рецензію під назвою «Поспішна публікація»
чи щось подібне.
Безумовно, зараз здебільшого у таких негативно-критичних відгуках
йдеться про відверто слабкі роботи, і такі приклади нам цікаві через те, що у
науковий дискурс тут перетворюється не той текст, який на це заслуговує.
Про те, що мова йде як раз про дискурсивність цього тексту в когнітивнооціночному зрізі свідчить той факт, що статті, спрямовані до фахових
журналів та взяті до друку, піддаючись подвійним та потрійним «сліпим»
рецензіям, на науково-дискурсивний продукт через нерозголошення
редакцією інформації про причини неприйняття статті до публікації та
неможливість оскарження думки експертів не трансформується.
Ще один вид відтворення, 4) цитування текстів та посилання на них.
дає фрагментарне знання про текст-оригінал, визначене метою написання
книги чи статті, що його цитує, але й такий вид відтворення також сприяє
формуванню наукового дискурсу. При цьому цитований матеріал має
піддаватися розширеному тлумаченню, відмінного від задуму його автора.
Таке розширення слід розцінювати як один з важливих чинників становлення
наукового дискурсу, оскільки пряма трансляція первісного змісту думок без
їхнього опрацювання в іншому тематичному контексті зберігає текстовий
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статус цитати. Іноді в цьому сенсі думки автора тексту-оригіналу зазнають,
буває, повної дисциплінарної перекласифікації. Якщо наводити приклади з
власного досвіду, то мої наробки з філософії культури, структури текстів та
семіотики дискурсу були деякими авторами, що на них посилалися,
визначені як роботи з лінгвістики, структуралістської теорії мови,
універсальної граматики, українознавства, естетики, когнітології та
когнітивної
семантики,
правознавства,
мистецтвознавства,
літературознавства, теорій міфу, фольклору, ментальності, тілесної культури,
символу, архетипу, сюжетотворення, інформації, з вивчення артефактів
культури і т. д. Думаю, що такої зміни зазнають й інші цитовані роботи,
через що саме таке відтворення тексту з розмиванням границь його
дисциплінарної приналежності постає важливим фактором розвитку науководискурсивних структур та розширення області їхньої міждисциплінарної
дискурсивності як їхнє узгоджене розуміння науково-комунікативними
спільнотами різних галузей знання у сенсі приналежності до даного
наукового дискурсу так само підставово, як і до інших наукових дискурсів.
Аксіологічно нейтральними видами відтворення є 3) огляди нових книг,
що друкуються у часописах чи 5) їхні анотації наприкінці книжок
видавництв чи на їхніх сайтах, на сайтах, що торгують книжковою
продукцією, а також на сайтах бібліотек (як правило, тут вони дублюють
анотацію самої книги чи статті). Анотації дають загальне уявлення про зміст
книги, без деталізації, і тому такий вид відтворення можна вважати лише
першим кроком до перетворення тексту на науково-дискурсивний продукт,
адже огляд книги не дає повної інформації про її зміст, котрий, як ми
говорили вище, для такого перетворення має бути опрацьованим.
Фейкові відтворення. Відтворення наукового тексту без його
опрацювання можна назвати фейковим (несправжнім, оманливим)
відтворенням. Відносно рецензій такими відтвореннями є рецензії.
написаними самими авторами наукового труда, коли власне авторство
рецензії є фіктивним, оскільки той, хто поставив під нею підпис, у її
написанні участі не брав. Добре відомо, що написання рецензій на роботи
часто-густо «організовують» їхні ж автори, коли «рецензенту» не вистачає
часу чи бажання опрацювати часом доволі об'ємну працю. Стосовно
цитувань та посилань таким фейковим відтворенням є цитування цитат. Мені
зустрічалась робота, близька за тематикою до моїх досліджень, де всі згадані
мною автори та оцінка їхнього внеску у розробку проблеми без будь-яких
змін дублювалися. Хоча науковці ставляться до такого роду відтворювання
негативно (пам’ятаю, як Олександр Яценко з відділу Інституту філософії
137

вкрай критично оцінив рівень однієї статті на тій підставі, що цитування в
ній було зроблено за цитатами з іншої праці), все ж таки, хоча і не у межах
наукової добропорядності, все ж таки таке цитування цитовані роботи у
науковий дискурс уводить. Те ж саме можна сказати й про «замовні» рецензії
або написані дисертантом для інших чернеток відгуків (так звані «риби») на
свою роботу – у даному випадку оригінальна праця постає як зреферована її
автором. При цьому мені не раз доводилось чути скарги від дисертанти, що
найважчим для них є пошук недоліків у власній роботі з тим, щоб у
написаному ними для інших відгуку на неї була хоч якась критична нота.
Якщо ж звернутися до текстів, відтворених автором з порушенням
наукової доброчесності, то вони теж якоюсь мірою сприяють трансформації
цих текстів на науково-дискурсивний продукт, оскільки вкрадені ідеї, думки
та висновки інших авторів (мова йде про банальний плагіат) теж знаходять
свою наукову читацьку аудиторію і можуть засвоюватись нею через
дискурсивні процеси, хоча вже під чужим іменем. Плагіат не завжди має
своєю причиною наукову неспроможність науковця (хоча відомі мені
випадки плагіату мої робіт мають, думаю, саме таку причину). Одна знайома
докторка філософських наук, виклавши мої концептуальні ідеї під виглядом
її власних, пояснила мені цей ганебний випадок тим, що мої ідеї їй дуже
подобаються і їй закортіло їх відтворити. Щось схоже писав А. Чехов про
«Тамань» М. Лермонтова, котра, за його словами, написана такою
досконалою мовою, що просто проситься, щоб її переписали. Але все це не є
підставою для виправдання крадіжки інтелектуальної власності – адже Чехов
не думав перевидавати «Тамань» під своїм іменем.
Маркетингові закони визначають й ту обставину, що іноді тексти, котрі
мають ринковий успіх та швидко продаються (так звані бестселери) у
пропозиціях продавців можуть переважати, тоді як глибока та з наукової
точки зору цікава книга без відповідної промоушен-підтримки може
залишитися у тіні. Стимулювання запитів споживача наукової продукції
здійснюється також через «брендизацію» деяких авторів, коли його ім'я
(знана «марка») видається за гарантію якості його творів. Вказівка у
передпродажній анотації на брендовість автора, а не на зміст книги по суті
робить таку передумову відтворення фальшивою.
Відтворення «маст». У західному світі існує термін «must» 'повинен`,
котрий означає обов'язковість підтримки статусу підприємцем шляхом
купівлі нових речей, які мають таку саму назву. Ці речі продаються за значно
завищеною ціною, але після втрати цього статусу різко дешевшають і їх
розкупають ті, хто хоче таким чином показати, хоча і с запізненням, свою
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причетність до бомонду. Це можуть бути туфлі, краватки, піджаки нового
покрою, автомобілі тощо. Час їхнього знаково-статусного існування дуже
короткий, через що часті великі витрати на такі речі є доволі відчутними. Для
підприємця дотримання вимог «маст» означає знакову демонстрацію того,
що його бізнес є успішним, що він не знаходиться у кризі, коли придбання
таких речей може цю кризу посилити. Тому, як розповідав один японець, він
змушений раз на декілька років міняти автомобіль вищого рівня
престижності, носити краватки, котрі мають захмарну ціну і таке подібне,
хоча ні у новому автомобілі, ні в інших подібних речах потреби у нього
немає.
Щось подібне до такого «маст» ми можемо спостерігати й у науці, коли
відтворення певних наукових текстів відбувається за принципом
обов'язковості. І це не завжди ненауково. Дисертаційне дослідження, котре
проігнорує роботи авторитетних вчених з даної області науки із
загальновизнаними та широко розповсюдженими результатами, а буде
спиратися на маловідомі та майже не апробовані праці, сприйматиметься як
таке, де його автор не опанував, не використав та не розвинув у своїй
дисертації ті наукові надбання, без яких вирішення поставлених у роботі
проблем і задач на достатньо високому рівні неможлива.
Проте ми тут розглядаємо не наукові, а позанаукові чинники
відтворення типу «маст». До них передусім слід віднести ідеологічно
обов'язкові посилання та цитування. За радянських часів вчені будь-якої
наукової спеціалізації повинні були у вступі до роботи процитувати останній
компартійний документ, а в тексті послатися на класиків марксизмуленінізму. Я вже мав нагоду описати таку ситуацію: «Концепт-фантом,
комунізм, породжуючи менш дрібні фантоми, таки, як “комуністична
мораль” чи “людина комуністичного майбутнього” був, тим не менш, такою
реальністю, з якою, з огляду на прискіпливий жандармський контроль за
Інститутом (філософії) компартійних органів, доводилося рахуватися. Це
знаходило прояв у ритуальних «кніксенах», що їх були змушені робити у
своїх статтях та монографіях працівники Інституту, попри те, що всі добре
розуміли, що це – еківоки, виверти, лише данина тогочасним обставинам. ...
Це були неписані “стандарти”, і коли один» здобувач «подав на розгляд
відділу свою роботу, де подібні обрядові моменти були начисто відсутні»,
завідувач відділом діамату «Олександр Яценко ледь не вмовляв його цей
“недолік” виправити, аргументуючи тим, що такими є “правила гри”» (6).
Попри наявність такої обов’язковості відтворення робіт класиків
марксизму-ленінізму, для інтелектуалів у радянському суспільстві, як
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зазначав у своїх неоприлюднених замітках Юрій Іщенко, «усе те, що
одяглось у шати фарисейства, лицемірства, ханжества, було “не своїм”,
“чужим”, гранично – ворожим і ненависним». До відверто партійнокон’юнктурних робіт справжні вчені ставилися з тихим презирством і ні про
яку публікацію їх у професійних монографіях чи збірках статей не могло
бути й мови. Через це подібне ідеологічно визначене відтворення робіт
класиків марксизму-ленінізму також слід визнати фейковим, хоча якби за тих
часів для оцінки наукової цінності робіт використовували індекс Хірша, К.
Маркс, Ф. Енгельс, В. Ленін, а також верховні керівники компартії мали б
були визнані великими вченими.
До «мастових» відтворень наукового дискурсу шляхом залучення до
його складу наукових текстів без наукових підстав для цього слід віднести
цитування, посилання чи огляди робіт тих авторів, котрі якимось чином
впливають на кінцевий результат роботи науковця. хоча їхні праці є
тематично далекими від теми роботи, де вони відтворюються. Це ті випадки,
коли на підставі власного рішення або за порадою наукового керівника чи
консультанта дисертант відтворює роботи тих дослідників, які мають
адміністративний вплив (ректор вишу, директор наукової установи) або
впливають на оцінку роботи (експерти, опоненти, члени спеціалізованих рад
тощо). Колеги Романа Якобсона розповідають, що він особисто контролював,
щоб дисертанти, котрі захищалися у різних університетах, не забували
згадувати й його роботи. Мені й особисто відомі випадки звернення членів
спеціалізованої ради до дисертантів з проханням згадати їх у дисертації.
Бували й такі випадки. коли науковець задля підвищення власного
наукометричного рейтингу звертається до свого колеги з аналогічним
проханням. Сказане якоюсь мірою підтверджується тим, що цитування
вчених, які залишають керівні адміністративні посади, як правило, значно
зменшується. Так, кількість цитувань одного знайомого мені ректора після
залишення ним посади у перший рік після цього скоротилась вдвічі.
На відміну від фейкових відтворень подібного виду у даному випадку,
навіть якщо цитована чи згадана робота й далека від тематики роботи, де
вона цитується чи згадується, сам факт її актуалізації, тим не менш, «утягує»
її у певний науковий дискурс, одначе, лише формально. Скажімо, якщо у
дисертації з філософської антропології згадується автор, котрий за цим
напрямком не має жодної наукової публікації, то змістовно у філософськоантропологічний науковий дискурс він не увійде.
Цитування за цитатами або інші варіанти вторинного відтворення
текстів часом приводять до того, що інші дослідники, котрі працюють у
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тематично близькому теоретичному напрямку, механічно повторюють
номенклатурний список таких «корифеїв» науки. Але подальшого існування
у даному конкретному живому науковому дискурсі ці тексти не отримують.
Якщо ж деякий вчений достатньо, обізнаний зі змістом робіт та сутністю
досліджень цитованого або згадуваного в оглядах автора, не залежить від
його впливу чи оцінок, то такого відтворення взагалі не відбувається і
цитований за принципом ненаукового «масту» автор, згадуваний тільки в
одиничних випадках, залишається поза широким науковим дискурсом.
Тексти поза дискурсом. Через низку причин, наукових або
позанаукових, деякі тексти так і не входять до відповідного дискурсу або
виводяться з нього.
«Передчасні» та «запізнілі» тексти. У першому випадку йдеться про
тексти, котрі «випередили» свій час, якщо ми маємо на увазі наукові
чинники. Це ті «проривні» роботи, котрі внаслідок своєї революційної
новизни не сприймаються науковою спільнотою, котра перебуває у такому
науковому дискурсі, котрий цією роботою буде зруйнований або значно
похитнеться у своїх позиціях. У плані ненаукових чинників реалізації
негативного ставлення до таких новаторських текстів можна говорити про
відмову редакцій відомчих наукових часописів без достатньо переконливої
аргументації брати їх до публікації тільки через те, що вони суперечать
змістовним параметрам наукового дискурсу, в якому перебувають наукові
редактори чи члени редколегії часопису. Цей фактор залишення тексту поза
науковим дискурсом має у своїй основі позанаукові підстави, адже наукова
доброчесність передбачає можливість вільного викладу альтернативних
наукових позицій та свобідну наукову дискусію, а не адміністративне
перешкоджання публікаціям.
Проте, такий стан справ мав місце лише за умов складної процедури
оприлюднення результатів наукового дослідження у державних наукових
виданнях. За сучасних умов платні публікації у часописах, котрі навіть мають
доволі високий наукометричний рейтинг, роблять оприлюднення цих
новаторських праць цілком доступним для всіх бажаючих. Інша справа, що
сама публікація тексту ще не гарантує того, що цей текст увійде до
панівного наукового дискурсу, відповідна наукова спільнота його може
просто проігнорувати.
Сказане стосується не тільки «передчасних», але й
тематично
«запізнілих» текстів, котрі не можуть увійти до складу сучасного наукового
дискурсу внаслідок застарілості свого змісту, але тут мова йде вже про
«чистоту» наукового дискурсу, коли до нього не допускають ретроградні
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праці. Приміром, навряд чи у сучасний історичний дискурс увійде стаття, що
розглядає «геніальний внесок товариша Сталіна» у розгром білогвардійців
під Царициним – навіть передумови цього створено не буде, оскільки її
просто не опублікують саме внаслідок неактуальності та ідеологічної
заангажованості.
Дещо іншим чином ця ситуація виглядає у випадку неприсудження
авторові наукового ступеня спеціалізованими радами навіть за наявності
очевидної наукової цінності дисертації або незатвердження її присудження
атестаційними комісіями тощо, коли, вживаючи сленг науковців, навіть якщо
він пройшов всі формальні процедури перед захистом, дисертанта навмисно
«заваливають». Вказані формальні процедури передбачають публікацію робіт
за темою дисертації, апробацію її основних ідей, обговорення на кафедрах чи
відділах тощо. Тому говорити, що дослідження даного дослідника через те,
що він не зміг захистити дисертацію (чи через те, шо йому не дали це
зробити) у науковий дискурс не додалися, є невірним. Так чи інакше вони у
науковий дискурс на рівні переддисертаційних публікацій все ж таки здатні
потрапити, за умов, що їх опрацювали та, можливо, відтворили інші автори,
котрі не мають відношення до «чорної ради».
Крім того, іноді такі ненаукові перешкоди для захисту дисертацій на
перебування праць дослідника у науковому дискурсі взагалі не впливають.
Скажімо, коли внаслідок міжособистісних колізій у Відділі філософської
антропології Інституту філософії НАН України перевагою в один голос
докторську дисертацію виконуючого обов’язки завідувача відділом Євгена
Андроса не було рекомендовано до захисту, це аж ніяк не вплинуло на те, що
його праці у сучасному українському філософсько-антропологічному
дискурсі посідають провідне місце.
Умертвлені тексти. Є такі «життєві долі» текстів, коли вони як
складові наукового дискурсу, «помирають». Безумовно, це можуть бути такі
тексти, котрі внаслідок оновлення даного конкретного дискурсу просто
втрачають свою евристичність та актуальність і тому з дискурсу виводяться.
Але часом причини припинення перебування тексту у науковому дискурсі
можуть бути й позанаукові. Серед них – тексти авторів, котрі у тоталітарних
державах зазнали репресій, котрі супроводжувались забороною, вилученням
з публічних та приватних бібліотек та знищенням, або, у кращому випадку,
доступ до них обмежувався. Це могло статися через громадську позицію
вченого, належність до опозиційної політичної сили, суспільно-політичну
діяльність тощо.

142

У своєму прагненні цілковитого підпорядкування України Московія
вдавалася до тотального нищення наших писемних пам’яток. Боротьба
московитів з українською писемністю відбувалася у суто варварський спосіб,
гідний ординців – через знищення книг в українських бібліотеках та архівних
документів у сховищах. Триста років тому, у 1718-му році підіслані царем
Петром Першим переодягнені на ченців палії знищили бібліотеку КиєвоПечерської Лаври. Екскурсоводи у Лаврі, що тепер належить УПЦ
Московського Патріархату, а фактично – Російській Православній Церкві,
розповідають цілком у дусі звичної для росіян фальсифікації історичних
фактів, якщо вони свідчать не на їхню користь, що пожежа виникла через
свічку, котра й підпалила келію. Насправді займання почалось у декількох
місцях бібліотеки, що однозначно вказує на навмисний підпал.
Чорну справу Петра продовжила Катерина Друга – за її правління, у
1780 році, згоріла бібліотека Києво-Могилянської академії, і такі ексцеси з
нею траплялись не один раз. Хоча прямих свідчень розпорядження цариці
щодо підпалу немає, але знаючи, як вона ставилась до історичних
документів, знищуючи оригінали літописів та фальсифікуючи копії в
інтересах Росії так, що в них завжди був «примес лжи» (М .Карамзин), легко
припустити, що вона мала у цьому прямий інтерес.
Широкого міжнародного розголосу набула пожежа у бібліотеці АН
УРСР у 1964 році, підпалена агентом КДБ, котрий розклав на полицях
фосфор. Особливо сильно постраждали фонди відділу україніки. Над палієм
навіть відбувся суд, але – за сценарієм таємної політичної поліції, котра
мотиви підпалу звела до особистих стосунків – помсти співробітника
російського відділу директорові, але чомусь у вигляді нищення книг
українського відділу.
Іноді палили вилучені книжки і без підпалу бібліотек. Цар
Московський Олексій Михайлович та патріарх Філарет своїм указом у 1627
році наказали зібрати книги українського друку та спалити. В Андрусівський
угоді з поляками росіяни вимагали, щоб автори українських книжок
(названих «воровскими») та їхні видавці були «смертью казнены и книги
собрав сожжены». Петро Перший видав наказ, за яким з усіх монастирів мали
звести нібито для переписування старовинні книги, акти, документи та
рукописи, але насправді їхні оригінали нищилися, і тільки тому, що були
українськими. Так, російський куратор Київської округи наказав спалили
весь наклад видання байок Леоніда Глібова.
Переписувачі історії у російських інтересах були прямо зацікавлені у
тому, щоб знищити пам’ять українців про своє духовне, економічне та
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політичне минуле – адже у лаврській та інших бібліотеках зберігалися
рукописні книги та манускрипти ще часів княжої доби, дарчі грамоти
благодійників, за котрими визначались об’єкти власності монастирів,
грамоти князів, можновладців та гетьманів тощо. Припускають, що у полум’ї
згоріли рештки бібліотеки Ярослава Мудрого та якісь окремі джерела, що
сходять до поганських часів (літописець Нестор ними ще користувався),
політичні та дипломатичні документи, у тому колі й ті, що стосувались
зносин козаків з Московією [5]. Можна собі тільки уявити, яким би був
сучасний дискурс української історичної науки, якби всі знищені тексти були
до нього включені, адже в них містилася неоціненна інформація, котру було
назавжди втрачено.
У демократичних країнах за умов значущості наукового доробку
дослідника його політична біографія не завжди веде до заборони чи
обмеження доступу до цього доробку, але за умов відверто
антидержавницької чи мізантропічної позиції вченого його праці можуть
піддаватися бойкоту з боку вчених і без їхньої офіційної заборони.
Наприклад, в ОРДЛО у тамтешніх вишах продовжують виходити пристойні з
наукової точки зору наукові журнали під грифами вишів ЛНР чи ДНР, але в
Україні їх не цитують саме з цих причин. Навряд чи один колишній наш
філософ з Луганську, котрий працював у терористичній організації – «уряді»
ЛНР, і котрий у 2014 році закликав «намотати кишки майданівців»,
включаючи нашого великого філософа Мирослава Поповича, котрий теж був
там, «на гусені танків», може розраховувати на добрі старі наукові зв'язки з
провідними українськими філософами чи на те, що його раніше визнані як
цікаві праці не будуть виключені з українського філософського дискурсу. Те
ж саме можна сказати й про московського династичного філософа – одного з
«прем'єр-міністрів» сепаратистів-терористів на сході України. Їхні праці, як і
праці подібних вчених, померли разом з їхнім моральним падінням.
Ненароджені дискурси (тексти, що не стали складовими наукового
дискурсу). «Життя» деяких текстів після їхнього написання або
оприлюднення («народження») навіть не розпочинається, вони так і не
входять до складу відповідного наукового дискурсу. У першому випадку це
має місце, приміром, тоді, коли політичні переслідування вченого
супроводжуються нищенням не тільки його друкованих праць, але й
підготовлених до видання рукописів. Другий випадок ми спостерігаємо тоді,
коли та чи інша наукова праця просто не знаходить свого читача і внаслідок
цього не опрацьовується та, відповідно, не відтворюється у складі певного
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наукового дискурсу. Добре відомо, що у бібліотеках є чимало книжок,
котрих читачі не замовляли жодного разу.
На це може вплинути вже розглянута нами проблема доступності
наукових текстів, коли вони друкуються малим накладом (особливо це
стосується тез конференцій) та ще й на ротапринті, або у вигляді ксерокопій
машинописних текстів, що мало місце під час кризи початку 1990-х років.
Дуже обмеженою є читацька аудиторія саморобних книжок, котрі
друкувались на машинках – так свої «непрохідні» через несприйняття їх
тодішньою науковою спільнотою праці оприлюднювала у 1930-ті роки О. М.
Фрейденберг. Ще одним чинником такого ґатунку є невиконання видавцями
вимог обов’язкової розсилки друкованих видань у провідні бібліотеки та до
книжкової палати України.
Дуже впливовим негативним чинником гальмування процесу
перетворення наукових текстів на складові елементи наукового дискурсу є
лавиноподібне зростання кількості наукових видань, у тому числі тих, що
подовжуються, та періодичних. Так, статистика видавничої справи,
починаючи з 1991 року за даними книжкової палати України показує, що у
1991 році вийшло у світ 1278 номерів 191 журналу накладом 80 910,2
примірників, у 2014 році (піковий показник) – 16 509 номерів 2 403 журналів
тиражом 407058,3 примірників, а у 2020 році 1 856 номерів 9007 журналів у
загальною кількістю 47 255,8 примірників [Випуск періодичних і
продовжуваних видань (крім газет) в Україні за 1991—2020 рр. // Сайт
«Державна наукова установа “Книжкова палата України імені Івана
Федорова”» URL http://www.ukrbook.net/statistika/periodyka2020.pdf]
У 2020 році в Україні було видано 18967 книжок та брошур тиражом
41946,7 тисяч примірників, з них видань з політичних та соціальноекономічних наук 4202 книги, з природничих наук 841 книга, з технічних
наук 1632 книги, з філологічних наук 627 книг, з освіти, педагогіки та
культури – 4474 книги та брошури [Випуск книжкової продукції в Україні в
2020 році // Сайт «Державна наукова установа “Книжкова палата України
імені Івана Федорова”» URL
http://www.ukrbook.net/statistika/statistika_2020.htm] При цьому, якщо
врахувати фахові іноземні видання, особливо доступною для більшості
українців російською мовою, то не дивно, що у цьому морі інформації з
якимось текстами неможливо буде навіть поверхнево ознайомитись просто
через дефіцит часу – навіть якщо читати одну книгу на день, філологи
опрацюють всі видані у 2020 році книжки за своєю наукою майже за два
роки, не кажучи вже про освітян.
145

Наукові тексти, теорії та дискурс у світлі універсалій культури. У
свій час у серії робіт з універсалій культури [див.: 1,2] мною було показано,
що ми розуміємо та вибудовуємо оповідальні тексти художньо-літературного
ґатунку, історичні та політичні дискурси, космогонічні та космологічні теорії
в контексті і в межах понять початку та кінця, помирання та відродження,
смерті та безсмертя, росту та в’янення, боротьби та перемоги, тобто, в межах
категорій граничних підстав в їхній формульній зв’язці «народження – життя
– смерть – безсмертя» та відповідних світоглядних кодах – аліментарному,
еротичному, агресивному чи інформаційному. Ці категорії та коди
становлять фундаментальний підмурок будь-яких дискурсивних структур.
Саме завдяки своїй універсальності вказані категорії та коди не можуть
бути нерепрезентовані й у такому виді дискурсу, як дискурс науковий. Тут
доречно буде згадати концепцію когнітивного розвитку Жана Піаже, котра
розглядає появу та побудову схем сприйняття світу дитиною, що
розвивається. Схеми сприйняття світу продовжують вироблятися і в
«дорослому» віці, у тому колі й відносно наукових дискурсів. Ця обставина
визначена тим, що універсальні схеми, відповідаючи найсуттєвішим
екзистенціальним інтенціям людини, продовжують автогенеруватися та
втілюватися у будь-який предметний зміст і при створення тих чи інших
текстів їхніми авторами. І найбільш глибинною схемою, що лежить в основі
будь-якого дискурсу, є вказана формульна зв'язка. В осмисленні
(когнітивності) наукового дискурсу, де останній постає об’єктом
осмислення, опрацювання та відтворення, ця формула знаходить прояв у
описі його розвитку в межах та на підставі категорій граничних підстав та
кодів.
Реанімовані тексти. Базисна універсальна-культурна формула
«народження - життя - смерть - безсмертя» доволі добре докладається до
розуміння долі тих текстів, котрі внаслідок різних причин не змогли вчасно
увійти до відповідного наукового дискурсу і лише пізніше були
«реанімовані», «відроджені» чи «реінкарновані». На увазі маються 1)
навмисно умертвлені тексти, 2) тексти, котрі за різних обставин не увійшли
до наукового дискурсу та, нарешті, 3) тексти, які чомусь були цілком
виведені зі складу наукового дискурсу. В усіх випадках ці процеси
супроводжуються відновленням усіх соціокультурних передумов їхньої
когнітивізації та наступним надбанням ними рис когнітивності у
визначеному вище значенні.
Реанімація навмисно умертвлених текстів, знищених репресивною
машиною тоталітарних держав можлива за умов, що якісь примірники цих
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текстів збереглися. Ненароджені тексти, такі, як рукописи, рідше мають
свого дубліката, але, тим не менш, випадки їхнього знаходження відомі,
внаслідок чого цей текст стає доступним та уводиться до складу наукового
дискурсу (за умов збереження його наукової цінності, що відрізняє такі
тексти від згадуваних вище «запізнілих» текстів).
Тексти другого типу можуть бути «відроджені» внаслідок визнання
їхньої наукової значущості «заднім числом». Це, скажімо, ті «передчасні»
тексти, котрих наукова спільнота не сприйняла внаслідок їхньої
революційної парадигмальності, або праці, котрі не були у свій час
надруковані внаслідок негативного ставлення як до напрямку, методик та
змісту робіт певної авторки, так і до неї самої. Це значною мірою торкається
літературно=художніх текстів, але є аналогічні випадки і з текстами
науковими. Наприклад, «видані» за часів життя О. М. Фрейденберг її праці у
вигляді друкованих на машинці зошитів, у наш час активно видаються у
супроводі солідного науково-бібліографічного апарату та мають високий
показник цитованості. До таких текстів відносяться також тести, написані «у
стіл», коли вчений знав, що за сучасних йому умов вони ніколи не побачать
світ і тому не робив ніяких спроб їх оприлюднити, і які наукова спільнота
нашого часу визнала важливими та евристичними трудами. Беззаперечно,
оприлюднюються й вперше знайдені раніше невідомі праці тих класиків
науки, праці котрих і дотепер є затребуваними.
Третій вид текстів «реінкарнується» через зміну ставлення до них чи до
їхніх авторів. Приміром, якщо у боротьбі між науковими напрямки один з
них переміг та став домінуючим, то він міг вивести з наукового дискурсу всі
провідні роботи науковців з протилежного наукового табору. Під час
панування лисенковщини всі наукові тексти з генетики відчули такого
ставлення до себе, а вчені-генетики зазнали утисків та репресій, були
звільнені з науково-дослідних установ, деякі розстріляні, а більшість пішли у
заслання. Зрозуміло, що з поверненням від псевдонауки до науки їхні роботи,
нехай деякі з них стали «запізнілими», все ж таки якоюсь мірою були
інкорпоровані до новітніх генетичних досліджень, принаймні, їх згадують як
попередників.
Ще один варіант зміни ставлення до виведених з наукового дискурсу
текстів пов'язаний зі зміною ставлення до їхніх авторів. Так, прем,
згадуваний вище філософ з Луганська, котрий став зрадником Батьківщини,
може знову увійти в український філософський дискурс за умов,
припустимо6 що його співпраця з російськими агресорами та терористами-
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сепаратистами була нічим іншим, як виконанням завдання Служби безпеки
України з розвідувальними цілями.
Зрозуміло, що коли це стане відомо, його добровільно бойкотовані
українськими філософами праці можуть знову увійти до наукового дискурсу.
Аналогічним чином до наукового дискурсу можуть повернутися тексти
вченого, котрого несправедливо звинувачували у плагіаті, коли виявиться,
що це не він, а у нього вкрали важливі наукові ідеї.
Базисна світоглядна формула та наукові теорії. Дану універсальну
формулу ми можемо побачити у теорію Т. Куна, де поява (народження) нової
парадигми призводить до зникнення (смерті) парадигми попередньої. У
цілісному вигляді картина тут постає така: нова парадигмальна теорія
виникає (народжується) і стверджується (живе), при цьому стара парадигма
має зникнути (вмерти). Аналогічним чином відбувається зміна наукових
теорій, як це описав К. Р. Поппер – стара теорія фальсифікується,
заперечується (нищиться та помирає), тоді як теорія, що заступає її місце,
стверджує своє домінування і стає пануючою (живе). . Більш того, К. Р.
Поппер вважав, що дослідник забезпечує власне безсмертя тим, що він
переживає смерть близьких йому теорій (К. Поппер).
Світоглядні коди та наукові теорії. Вказані процеси описуються
провідними методологами і теоретиками науки не тільки в термінах
категорій граничних підстав, але й за допомогою світоглядних кодів. К. Р.
Поппер, приміром, аналізує ріст наукового знання, застосовуючи принципи
дарвінізму, вважаючи, що між теоріями існує своєрідна боротьба за
виживання. Поняття «боротьба», «виживання», імпліцитне розуміння
результату даної боротьби як «перемоги» однієї теорії та «поразки» іншої
ясно демонструють застосування у цій мові опису зростання (продуктивного
життя) наукового знання агресивного коду.
Не менш очевидною у даній мові є й наявність аліментарного коду.
Нищення однією теорією іншої можливе не тільки її деструкцію (руйнацію),
але й через «ковтання», поглинання, асиміляцію, коли одна теорія стає
частиною (або окремим, менш загальним випадком) більш універсальної
теорії або коли вона у знятому вигляді входить до парадигмального
наукового дискурсу. Завдяки цьому теорія, що асимілює, «живиться»
теорією, котра асимілюється.
Асиміляція теорій також має місце при або при зміні однією теорією
іншої, або при формуванні наукової парадигми. Про перший випадок Т. Кун
пише так: «У процесі асиміляції друга теорія має замінити першу». «Після
того, як допарадигмальний період закінчився - пише він у дев'яті главі своєї
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«Структури наукових революцій» про другий випадок, асиміляція (курсиви
мої - О. К.) всіх нових теорій і багатьох нових видів явищ фактично вимагала
руйнування вихідної парадигми» [див.:7]
Асиміляція теорії передбачає її зрозумілість для наукової спільноти,
тобто, в одному із значень, її дискурсивність. Ця дискурсивність
визначається утягненням інноваційної теорії у наукову комунікацію. На
думку деяких дослідників, механізмом асиміляції, що забезпечує узгодження,
відповідність нового і старого знання, виступає розуміння [див.:8] Іншими
словами, без розуміння (дискурсивності) теорії комунікативною науковою
спільнотою не може бути асимільована.
Трансформаційні моделі розвитку наукових теорій вбачають основу
цього розвитку в диференціації та інтеграції цих теорій. При-множення
теорія як таке, що передбачає їхнє роз-множення, може бути описане у
межах репродуктивного коду, котрий передбачає відтворення нових теорій
через їхнє «насадження» («впровадження») на нових «ділянках» (областях)
знання, розвиток нових теорій з «насіння-зародку» (концептуальної, але не
розгорнутої ідеї) попередньої теорії (порівн.: «Він розчистив поле і засадив
його новими плідними ідеями»), їхню «мультиплікацію» через своєрідне
«матричне» відтворення тощо. У межах репродуктивного коду ми говоримо
про «материнські» та «дочірні» дискурси, про наявність у тексту «авторства»
як своєрідного «батьківства», зрештою, про «отців-засновників» наукових
напрямків тощо.
Слід зауважити. що оскільки мова йде про тексти, теорії, дискурси та
когнітивність, котрі є передусім інформаційними феноменами, то
домінуючим універсально-культурним кодом тут виступає інформаційний
код.
Зазначені коди у їхньому застосуванні до сутності наукового дискурсу
виконують у якомусь смислі допоміжну функцію, прияючи розгортанню
базисної універсально-культурної формули, причому кожний код надає цій
формулі власної специфіки.
У викладках К.Р.Поппера йдеться про агресивне кодування категорії
життя, оскільки боротьба теорій за виживання часто складає зміст їхнього
функціонування («життя») у вигляді дискусій, полемик (грецьке «polemos» =
війна’. Оскільки у такій війні одна з теорій гине, то тут можна побачити
прояв мортальної категорії граничних підстав. Останній член формули безсмертя, тут також присутній, маючи поняттєвий вигляд «виживання»
після боротьби (агресивно кодоване ствердження життя теорії після
відведення загрози для нього).
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В аліментарному коді мортальна категорія знаходить прояв у тому, що
«проковтнута», асимільована теорія гине. У послабленому варіанті ця
категорія видна у відмові прихильників такої теорії від якихось другорядних
її положень, щось подібного до «захисного поясу» парадигми у І. Лакатоса:
тут гине не вся теорія, а лише якась її частина. У даному випадку загибель не
повна, і тому збережена у такий спосіб теорія як така, що, нехай і не ціла,
вижила, продовжує жити і теж отримує статус відносно безсмертної, такої,
що уникнула смерті. Та ж теорія, котра асимілює іншу, «живлячись» нею,
теж продовжує своє існування, залишається живою, на додаток ще й
покращеному стані а це є ніщо інше, як послаблений поняттєвий варіант
категорії «безсмертя» як покращання життя завдяки збільшенню його
тривалості.
Репродуктивний код у складі базисної формули фіксує ту обставину,
що із «старінням» теорія на теорію не завжди очікує смерть, зникнення.
Вона може подовжувати себе у своїх «нащадках» - теоріях-наступницях,
котрі є її генетичним подовженням, і у цьому сенсі ця теорія також постає у
деякому сенсі позбавленою остаточного кінця, безсмертною.
Науковий дискурс як куматоїд. Як ми бачили, тексти та теорії, що
входять до певного наукового дискурсу, можуть уводитися, виводитися чи
знову вводитися до нього, тобто, з’являтися та зникати (народжуватися та
помирати) та відроджуватися. Як ця мінливість впливає на дискурс та які
риси він внаслідок цього набуває? Колись ще у аспірантські роки я запитував
своїх колег, чи може дещо цілком змінитися, при цьому залишаючись самим
собою? Коротко говорячи, ідея куматоїду «висіла у повітрі», і не дивно, що її
невдовзі артикулювали.
Авторство ідеї куматоїду, хоча й оскаржуване, належить М. А.
Розову. Куматоїд
– хвиля) - це хвилєподібний феномен,
котрий постає як здійснення декотрої програми за певним зразком. На його
думку, «наука - це складний соціальний куматоїд, що складається з багатьох
соціальних естафет, тобто теж з куматоїдів, але вже елементарних» Почавши
з розгляду науки як своєрідної хвилі, А. М. Розов розширив сферу прояву,
стверджуючи, що «можна виділити особливий клас хвилеподібних явищ, які
я називаю соціальними куматоїдами», відносячи до них мову, окремий знак,
літературний твір, університет тощо [див.: 11]. Ідея куматоїду отримала
подальший розвиток у низці публікацій [див., зокрема: 9).
Мені вже доводилось писати, що подібні риси куматоїдності
притаманні й нації – міняються кордони іі проживання, змінюють одна одну
генерації, трансформується мова, одяг, побут, співаються нові пісні,
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видаються нові книги, зазнає перемін суспільна організація іі життя, але
власне нація подовжує існувати, причому іі собітотожність, тобто, своя
власна «ідентична ідентифікація» зберігається. Те, що залишається
інваріантним моментом в усіх змінах національного існування становить
собою складний комплекс безлічі соціальних естафет у межах єдиного
процесу трансляції загальної соціокультурної програми. Особливістю цих
естафет є те, що вони, попри зміну матеріалу, неодмінно відтворюють самих
себе.
На кожному етапі життя української нації діють різні люди у
відмінних, ніж раніше, обставинах, і ці їхні дії відрізняються від історично
заданого еталонного «зразка» того, що називається «українським» та
«національним», але тим не менш те, що відтворюється при цьому, все ж
таки постає і українським, і національним. Подібна спадкоємність у вигляді
національно-культурної естафети як «хвилі» національноі ідентичності,
котра залишалась незмінною навіть за умов зміни усього того предметного
матеріалу, котрий становив іі втілення, не могла, безумовно, не сприяти
тому, що українці на іі підставі відтворювали стійкий національнокультурний «гомеостаз», завдяки якому и ставав можливим їхній спротив
усім спробам цю незмінну у іі мінливості ідентичність знищити [див.:4].
Таким чином через виникнення (народження) та зникнення (помирання) всіх
складових елементів, що виражають буття нації, сама нація залишається
вічною, безсмертною.
Вочевидь, що куматоїдом є й науковий дискурс. В універсальнокультурному плані це можна розуміти так, що народження, життя та смерть
теорій, а також текстів, що входять до його складу, забезпечує його тяглість
та (відносне) безсмертя. Іншими словами, як безсмертя роду досягається
через смертність індивідів, так безсмертя наукового дискурсу забезпечується
конечністю його складу.
Подібно до того, як суттєво відмінними є, приміром, давні та сучасні
греки, або як суттєво відмінними одна від одної є сучасна українська мова і
мова часів Руси-України, ваговито відмінними є наукові дискурси, що
існували у різні часи. Тому фізичний науковий дискурс XIX століття є зовсім
не тотожнім фізичному дискурсу XXI століття. Якби у наші часи зустрілися
вчені-географи давної доби і сучасні географи, вони, належачи до одного
наукового дискурсу, попали у курйозний когнітивний конфлікт, схожий з
тим, який виник на іспиті з географії між старим Хоттабичем та
екзаменаційною комісією, але, тим не менш, давні уяви про круглу пласку
Землю с морем посередині, на берегах якого, як писав Платон, греки у своїх
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колоніях усілися, як жаби на березі ставка, та річкою Океан по її
зовнішньому краю з географічного дискурсу в його ретроспективі нікуди не
дінеш.
Така змінна послідовність складових елементів наукового дискурсу
визначає їх кваліфікацію за ознакою науковості чи псевдонауковості. Вказані
відмінності у поглядах на географію Землі передбачають, що застарілі
погляди на цей предмет за визначенням не можуть увійти до сучасного
географічного наукового дискурсу. У США існують громадські об’єднання,
члени яких дотримуються різного ґатунку псевдонаукових теорій, є серед
них і такі, шо відстоюють позицію про те, що Земля не круга, а пласка.
Зрозуміло, що у сучасний науковий дискурс жодна з подібних «теорій»
увійти не може. Проте це не стосується «передчасних» чи «реанімованих»
текстів або тих старих теорій, наукова значущість яких дозволяє їм стати
складовою частиною сьогоденного наукового дискурсу.
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Ю.А. Іщенко, В.В.Овчаренко
На порозі наукового дискурсу
(на прикладі трактату Н.Коперника
«Про обертання небесних сфер»)
Наразі спостерігається активізація взаємодії науки як «роду» пізнання
з іншими його видами, в тому колі, східними варіантами, на яких базуються,
зокрема, традиційна медицина Китаю та йога (Індія). Проте якого б впливу
не зазнавала наука, а з тим й дискурс науки (на наш погляд, предметний та
об'єктивний спосіб відношення науковця до дослідження світу), залишаються
«поза зоною впливу» й такі прикметні її ознаки як системна організація,
аргументованість, доведеність. Стосовно наукового дискурсу, нормативну
основу якого визначають згадана об’єктивність та установка на пошук
істини, а з ними й методо-логічність, емпіричність тощо (регулятивні
принципи, що склалися історично), буде справедливим те саме, - тобто, ці
моменти також залишаються «поза зоною впливу».
За таких обставин на часі стають пам’ятки західноєвропейської
культури, серед яких окреме місце посідає «Про обертання небесних сфер»
Ніколи Коперника (ми будемо вживати канонізоване ім’я Коперника). І не
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лише тому, що Н.Коперник – знаний попередник І.Ньютона. Внесок
Н.Коперника як наступника Птоломея у тому, що стосується математичних
та астрономічних досліджень, на нашу думку, вартий більшої уваги, ніж вона
є, і потребує належного висвітлення.
Культурно-історичні передумов дискурсу Н.Коперника. Розкрити
особливості дискурсу Н.Коперника, в якому сполучалась теологічна
парадигматика ідей творіння, одкровення і спасіння з ідеєю впорядкування
Всесвіту на основі даних Богом законів природи, можна лише із врахуванням
культурного та екзистенційного горизонту його мислення. А він задавався
духом Реформації, яка зародилася та розгорталася як водночас теологічний і
політичний бунт проти католицької Церкви. Будучи за формою і змістом
проявом крайнього морального обурення ідеологією і практикою католицької
церкви, протиставленням їй свого розуміння християнського вчення,
Реформація по своїй сутності стала першим рішучим виступом проти
середньовічних церковних порядків. Проте освічені люди вимагали змін не
тільки в релігійному житті, але й в культурі. Новий етап розвитку
європейської культури почався ще в XIV ст. в Італії, що увійшов в історію
під назвою Відродження, або Ренесансу. Хронологічно Реформація збігається
з останнім періодом епохи Ренесансу і являє собою завершення цього одного
з найбільш прогресивного перевороту з усіх, пережитих людством. Історичне
значення епохи Ренесансу великою мірою пов'язують з культурою і
художньо-естетичною практикою гуманізму, який проголосив велич і
достоїнство людини, її красу і досконалість, й утвердив непорушність прав
людини на щасливе життя, розумну творчу діяльність..
Уособленням зв’язку ренесансного гуманізму з реформованим
теологічним мисленням слугує полеміка про свободу волі між Еразмом
Роттердамським і Лютером, які однаково притримувались християнських
цінностей, проте, перший стояв в цьому питанні на позиціях Пелагія, другий
– Августина. Втім, з погляду філософії століття після початку Реформації доба відкату від здобутків схоластичної філософії, яка містила в собі,
особливо в галузі логіки (пригадаймо спір між номіналістами та реалістами),
зародки наукового дискурсу. Лютер і Кальвін повернулися до св. Августина,
зберігши проте, тільки ту частину його вчення, де йдеться про взаємини
душіі і Бога, а частину, де йшлося про Церкву, відкинули (див.: 4, с. 439).
Одним із значних досягнень Реформації, яке, по-перше, було
підґрунтям, а по-друге - сприяло розвиткові наукових спостережень і
поширенню наукових астрономічних знань – це реформа календаря.
Посутньо порушення та розв’язання питання про реформу календаря
збігається у часі із порушенням питання про реформу Церкви. До знакових
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подій реформи Церкви першої половини 16 ст. відносять наступні: «95 тез»
(31 жовтня 1517 року) доктора богослов’я, августінського монаха Мартіна
Лютера (1483-1546р.р.), булла Папи Павла ІІІ про заснування єзуїтського
ордену (1540р.) для боротьби проти «ворогів христових» та відступників,
скликання у місті Тренто собору (1545р., Вселенський собор Тридентський),
щоб посилити та стабілізувати авторитет католицизму «на усі часи» (3, с.225272). У 1582 році Папа Григорій ХІІІ проводить реформу календаря, тим
встановлюється відповідність між астрономічним та церковним роком; у
католицьких країнах Європи григоріанський календар запроваджується
одразу (1582р.), у протестанських вводиться упродовж наступного століття
(1, с.109-110).
Реформа календаря 1582 року має свою передісторію. Наведемо лише
короткий перелік подій: Юлій Цезар (100 – 44 р.р. до н.е.) як верховний
понтифік проводить реформу календаря, яка має за мету відновити
відповідність календаря порам року; календар отримав назву «юліанський»,
на честь Цезаря та запроваджений з 1.01.45 року до н.е; Вселенський собор
Нікейський І (325 р.) встановлює дату Пасхи, тим підтверджується той факт,
що розрахунки для визначення дня святкування християнської Пасхи
(Пасхалія) будуть на підставі юліанського календаря; реформа календаря у
14-15 ст, пов’язана, зокрема, з такими іменами: візантійський вчений
Н.Грегора (1295-1360р.р.) та імператор Андронік ІІ (1282-1328р.р.); вчений з
Греції М.Властарь (1-ша пол. 14 ст.); кардінал, вчений П. д’Алії (13501419р.р.); кардинал, філософ, вчений М.Кузанський (1401-1464р.р.); папа
Сікст IV (1414 -1484 р.р.) та німецький астроном, математик Регіомонтан
(1436-1476р.р.). Питання про реформу календаря обговорювалося
католицькою церквою на Соборах 15-16 ст. Папа Григорій ХІІІ, як вже
зазначалося, проводить реформу календаря 1582 р, і новий календар отримує
назву «григоріанський».
Коли папа Лев Х звертається до світських правителів та університетів
з тим, щоб залучити їх до порушення питання реформи календаря
(Латеранський собор, 1512-1517р.р.), Коперник не отримує офіційного
запрошення, проте має листування із головою комісії з питань реформи, і
надсилає своє бачення та проект. Після того (з 1515 року) Коперник
розпочинає більш точні спостереження. Він ставить собі за мету відшукати
інший спосіб вимірювань руху світових сфер (2, с.478-479).
Концепція Н.Коперника. Дискурс каноніка Ніколи Коперника,
концептуалізований в опусі «Про обертання…», робить істотний внесок в
десакралізацію релігійної картини світу. Ми тут, слід за В.А.Рижко,
розрізнюємо поняття «концепції» і «теорії» як відмінних, хоча й пов’язаних
155

між собою, форм наукового знання. Якщо в розумінні теорії дослідник
приєднується до тих науковців, які тлумачать теорію як форму достовірного
наукового знання про якусь сукупність предметів, котре править за систему
взаємопов’язаних висловлювань і обґрунтувань та містить методи пояснення
та передбачення, відтак є знанням з принципів і множиною речень,
замкнених логічним слідуванням, то відносно «концепції він розвиває своє
бачення. На відміну від монологічності теорії, пізнання у формі концепції є,
за В.А.Рижком, репрезентантом комунікації (що на нашу думку, зближує її з
дискурсом), отже й репрезентантом розуміння (6, с.35). Структуру наукової
концепції він подає так: «…Концепція містить в собі: зміст відповідних
категорних структур, ідей, ідеалів, норм: прошарок соціокультурних сенсів
та аксеологічних висловлювань, котрі висвічують розуміння відповідних
висловлювань як продуктів взаємодії не лише суб’єкта і об’єкта, а й суб’єктсуб’єктних взаємодій; прошарок висловлювань, котрі виражають цілісність
об’єкта знання; зрештою, концепція заключає висловлювання, котрі
розкривають процедури втілення знання у практичній діяльності, себто ці
висловлювання є висловлюваннями праксеології і в логічному плані
формулюються як операціональні поняття» (там само, с.51). Концепція
виконує функцію мови науки, але не шляхом реєстрації
якихось
висловлювань, котрі безпосередньо відлунюються в досвіді, або випливають
з чітко-фіксованих логічних засад. В концепції міститься шар так званого
неозначеного знання, яке входить в склад особистісного знання, і тому в ній
виявляються раніше невідомі дані, те що не існувало в знанні до концепції
(див.: там само, с.71). Остання обставина і дає підстави розглядати трактат
Коперника не як теорію (до чого часто-густо вдаються дослідники з історії
науки), а, на чому наполягаємо ми, як концепцію. До цього нас схиляють й
деякі розмисли Б.Рассела з приводу історії геліоцентричної ідеї.
Британський філософ свого часу відзначав, що першою вирішальною
битвою між теологією і наукою був астрономічний диспут про те, що є
центром Сонячної системи – Земля чи Сонце. В цьому диспуті зіткнулися дві
концепції - Птоломея, згідно якої Земля становить центр Всесвіту і
Коперника, яка обстоювала погляд, що Земля зовсім не покоїться, але
рухається подвійно: за добу повертається навколо своєї вісі, а за рік
обертається навколо Сонця. Теорія (N.B.! – авт.)), яку ми називаємо
коперніканською, продовжував далі філософ, в ХVІ ст. вважалася зовсім
новою, хоча в дійсності її винайшли ще давні греки, зокрема, її
проповідувала піфагорійська школа. Втім, першим астрономом, про котрого
точно відомо, що він вчив про те, що саме Земля рухається був Аристарх
Самоський, який жив в ІІІ ст. до н.е. Подібно Галілею він був звинувачений у
156

безбожжі, однак він жив у той час, коли фанатики не мали великого впливу
на можновладців (докл. див.: 5, с. 138).
Давні греки були дуже вправні в геометрії, пише Б.Рассел в іншій
роботі – «Історія західної філософії». Взагалі, зазначає він, вони відкрили
мистецтво дедуктивного міркування, що явило набагато тривкішу цінність
для розвитку абстрактного мислення, проте це було міцно пов’язане з
винаходом геометрії ( без якої, додамо ми, неможлива сучасна наука, і в якій
зроблено інший математичний прорив – створення фрактальної геометрії
Бенуа Мандельбротом (поняття «фрактал» придумав сам Бенуа Мандельброт
- від латинського fractus, що означає «подрібнений, дробовий»; ідеї Бенуа
Мандельброта, до речі, використав для пояснення своєї теорії «Чорного
лебедя» і критики класичного підходу до оцінки ризиків і ймовірності подій
Нассім Ніколас Талеб). Саме в давньогрецьких геометрічних «Началах»
Евкліда було обґрунтовано аксіоматичний силогістично-делуктивний метод
мислення. Хоча, підкреслює британський філософ, тут виявилась і певна
однобокість еллінського генію: він робив висновки дедуктивно з того, що
здавалося самоочевидним , а не індуктивно з того, що було спостережене (бо
ж геометрія, в тому вигляді, якою створив її Евклід, виходить з аксіом, які є
або принаймні вважаються самоочевидним, відтак й істинними в реальному
просторі). Вплив геометрії на філософію і на науковий метод, як ми знаємо,
виявився дуже глибоким, хоча сам науковий метод, який «прокльовувався» в
свідомості і дискурсі декого з еллінів, був чужий їхній ментальності (докл.
див.: 4, с. 44, 46).
Публікація 1543 року трактату Н. Коперника «Про обертання …»
стала першим поважним виступом науки проти Церкви. Проте ця «теорія»
поширилася і набула сили тільки тоді, коли в сімнадцятому столітті її
поправили Кеплер і Галілей. Головна заслуга Коперника полягала в тому, що
він позбавив Землю становища геометричного центру Всесвіту, і в такий
спосіб підняв науковий дискурс на «дуже високий ступінь визволення з пут
антропоцентричного мислення» (там само, с. 190). Проте, можна погодитись
з Б.Расселом і в тому, дух Коперникового трактату не новітній, і його радше
можна назвати піфагорійським. «Копернік приймає за аксіому, що всі рухи
небесних тіл колові й рівномірні, і, як давні греки, бере до уваги естетичні
мотиви. В його системі зберігаються епіцикли, хоча їхні центри – на Сонці,
або скорше, поблизу Сонця. Той факт, що Сонце перебуває не точно в
центрі, руйнує простоту його теорії…» (там само, с.442), але головне, що це,
як зазналось вище, вже не геометричний центр світу. Втім, Коперник «як
щирий ортодокс не приймав і протестував проти твердження, ніби його
теорія суперечить Біблії» (там само).
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Передмову до своєї роботи «Про обертання…» Н.Коперник присвячує
Павлу ІІІ (нар.1486 р., папа 1537-1549 р.р.). «Святіший повелитель великий
понтифік Павло ІІІ був відомий як меценат і вчений. Йому Коперник
наважується сказати про свої надії та сподівання – надії та сподівання не
стільки доктора канонічного права (з 1503 року), скільки математика та
астронома: 1) не варто переховувати результати своїх спостережень, навіть
якщо вони на перший погляд не гідні уваги; ясність доведень, які
пропонуються для ознайомлення, лише на користь тим, хто займається
математикою; 2) результати дослідження, які зберігалися не 9, а 36 років,
спроможні викликати здивування та заслужити вдячність, якщо будуть
оприлюднені; 3) поза сумнівом, здібні та вчені математики погодяться із
наведеним, якщо через бажання своє глибоко пізнають та продумають те, що
пропонується для доведення; 4) хоча математика пишеться для математиків,
вони, якщо я не обманюю себе, побачать, що ця робота певною мірою може
піти й на користь усій церкві» (2, с.11-15).
Зазначимо, що своєрідний абрис розвитку «математики» був
опублікований за декілька років до виходу праці Н.Коперника «Про
обертання небесних сфер»: «…Жорстока доля спіткала науки, що були дані
роду людському. …Колись математикою займалася переважна більшість,
…тоді ця наука …була на видноті, у великій пошані. Потім упродовж
багатьох століть покоїлася вона, і не побачити її… Проте …такі мистецтва
наче зберігалися і, нарешті, знову засяяли, щоб не зникнути назавжди. …Що
за морок був у житті, якби не мали ми виміру часу ні для історії, ні для
релігій, ні у справах громадських. Якби не наука про числа, то мали б ми
смуту нескінченну у справах законних. Уся архітектура походить з
геометрії… …Саме тому ми маємо бути дуже вдячними тим добрим людям,
які серед такої зневаги до цієї науки, через бажання своє наважуються на
таку працю і, хоча зазнають збитків, все ж плекають божественні науки та
дбають про них, бо користь від них державі» (2, с.563).
Самому ж Копернику належить своєрідний абрис математиків. В
основі розподілу на тих, хто дотримується математичних традицій та інших
(хто дотримується істинних начал) – ставлення до «процесу доведення».
Перші, яким бракує упевненості стосовно руху Сонця та Місяця, бо
неспроможні до спостережень та певних обчислювань, схожі на тих, хто
береться малювати людину, і руки, ноги тощо припасовує не зважаючи на
розміри тіла. Інші ж, якщо приймають гіпотези, отримають й наслідки
відповідні (там само, с.13).
Сучасній людині важко уявити таку ситуацію: братися за доведення та
виходити при цьому із наявних традицій. Однак тут варто згадати, що трохи
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більше ніж за сто років до того (до видання «Про обертання» Н.Коперника)
професор богослов’я й на той час ректор Празького університету Ян Гус
/1369-1415/ прибуває до міста Констанц, щоб «стояти за правду», і не зможе
довести відсутність своєї «провини» (звинувачення у єресі) через те, що
серед основних завдань Собору у місті Констанц /1414-1418/ було позбутися
будь-якої єресі (1, с.192). «Exustus non convictus» – скаже про Гуса Еразм
Ротердамський /1466-1536/ (8).
Зауважемо, що єресь як «позацерковні вчення про християнські
догмати», з якими Церква веде боротьбу, супроводжує «церковну історію»
від її початку(9). Так, наприклад, за сто років до того (до страти Яна Гуса)
засновується домініканський орден. Монах Домінік, під час подорожі
Південною Францією, охопленою рухом єретиків /поч. 13 ст./, стає свідком
ситуації, коли католицькі священники та монахи поступаються єретикам у
тому, що стосується ведення дискуссії. Від тоді серед основних завдань
домініканського ордену, заснованого /1215/ кастильським католицьким
священником Домініком /1170-1221/ та схваленого Папою Римським /1216/,
була підготовка учених проповідників, які б «захищали чистоту церковного
учення». Серед домініканців були й професори богослов’я, й духовні
поборники’ (представники нового духовного суду – інквізиції) (11,12).
Та знову згадаємо час виходу з друку «Про обертання…» Н.Коперника
/1543/. Через два роки після того, розпочне роботу Собор у Тренто. Собор у
Тренто /1545-1563/ відомий встановленням «непорушних догматів», проте
реформ in capite et in membris так і не відбудеться (14). До того, для
реалізації реформи церкви, скликалися собори у Пізі, Констанці, Базелі /1-ша
половина 15 століття/, однак такі спроби було визнано невдалими (13). Не
склав підстав для трансформацій й Латеранський собор V /1512-1517/ у Римі.
У постановах Собора в Тренто (передусім, на підставі викладу догматів
католицької віри) положення протестанського віровчення піддались анафемі.
Задля виконання постанов про церковну дисципліну та боротьбу із
«внутрішнім ворогом» папська курія спиралась на єзуїтський орден
(інквізиційні трибунали).
За таких обставин до чого готуватися «вдумливим математикам», які
мають намір прямувати шляхом доведення, виходячи із істинних начал, щоб
описати «обертання зірок» числом, чим надати ясності усім спостереженням,
й при цьому «передати усе це з рук у руки нащадкам» задля «жвавості та
бадьорості держави» (2,с.17)?
У 1998 році відбулося відкриття архівів колишньої Святійшої
Установи /Інквізиції/, а з тим й документів Індексу заборонених книг;
підготовка Декрету 1616 року та поправки до тексту «Про обертання…»
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Н.Коперника набули прояснення у зв’язку із висвітленням «справи Галілея»
(7, с.160-162). Мова про те, що у 1616 році «Про обертання…» Н.Коперника
було включено до Індексу заборонених книг (з попередження Г.Галілею:
«утриматися від викладання та поширення цього учення»); «Про
обертання…» Н.Коперника буде вилучене з Індексу у 19 столітті /1835/(10).
У чому актуальність «Про обертання…» Н.Коперника на початку 21 століття,
коли кораблі пливуть не лише в океані , а й у космосі ? У чому цінність
доробку Н.Коперніка на початку 21 століття в умовах існування ризиків
глобальних криз та катастроф?А хіба не на часі [було і залишається]
передавати «з рук у руки» [наступним поколінням «вдумливих математиків»]
усе «описане числом» та ясне для сприймання на підставі доведення з
істинних начал, окрім того, ще й відповідні способи і засоби?
Втім, математичне обґрунтування геліоцентричної ідеї вдалось
здійснити не Копернику, а Кеплеру і Галілею. Сам же канонік натрапляє в
своєму обґрунтуванні на справжні труднощі. «Найбільша з них, - пише
Б.Рассел – відсутність зоряного паралаксу. Якщо Земля в будь-якій точці
своєї орбіти перебуває на відстані 186 млн. міль від точки , в якій вона буде
через півроку, то це має призводити до позірного зміщення зірок, так само як
корабель, що лежить точно на північ від певної точки берега, вже не буде на
півночі, як дивитися з другої точки. Проте ніякого паралаксу не
спостерігається, і Коперник слушно зауважує, що непорушні зірки від нас
значно далі ніж Сонце. Тільки в дев’ятнадцятому сторіччі техніка
вимірювань стала досить точною, щоб можна було помітити зоряний
паралакс… Другу трудність становило падіння тіла. Якщо Земля невпинно
обертається з заходу на схід, то тіло скинуте згори, повинне впасти не точно
внизу вертикалі, опущеної з вихідної точки, а трохи далі на захід, бо
протягом часу падіння Земля трохи посунеться на схід. Цю трудність
розв’язав Галілеїв закон інерції, проте в Коперникові часи не було ніякої
відповіді (4, с.442).
Коперник довів свою концепцію до відома кільком німецьким
лютеранам, та коли Лютер почув про неї, то був обурений: «Дурень прагне
перевернути всю астрономічну науку, але ж Святе Письмо нас навчає, що
Ісус Навин звелів зупинитися Сонцю, а не Землі» (цит. за: 4, с.444).
Концепція Ніколи Коперника не дивлячись на свою «недосконалість»
здійснила вагомий внесок в розвиток наукового дискурсу як в когнітивноепістемогічному, так і в культурно-освітньому, відтак світоглядному
контексті. Для релігійного дискурсу, втім, до цих пір є актуальним питанням
чи можна поставити вище авторитет Коперника над авторитетом Святого
духу? Для науки - чи можна повністю елімінувати з наукового дискурсу
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віру в існування абсолютних цінностей, передовсім віру в те, що існує Істина,
в якій би спосіб ця віра не співвідносилася би зі знанням як волею до Істини.
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Н. Г. Середюк

Проблеми етосу та етика наукового дискурсу
Виникнення сучасної індустріальної (постіндустріальної) цивілізації
було зумовлено успіхами науки, перетворення її в основний фактор
виробництва. У зв'язку з такою промисловою революцією наука посіла
важливе місце в житті суспільства і стала причиною трансформації
соціальної структури, політичних та економічних систем, культури в цілому.
Починаючи з другої половини ХХ століття в соціальній та економічній
структурі індустріально розвинених країн відбулися глибинні зміни, пов'язані
зі зростанням значення інформації в суспільстві, що дозолило багатьом
вченим говорити про інформаційну революцію й інформаційне суспільство.
Наприклад, американський соціолог і футуролог Елвін Тоффлер (Alvin
Toffler, р.н.1928) у роботі «Третя хвиля» (1980) [47] виділяє три хвилі у
розвитку суспільства: аграрна при переході до землеробства, індустріальна
під час промислової революції та інформаційна при переході до
постіндустріального суспільства, заснованого на знанні. В інформаційному
суспільстві більшість працюючих зайнято виробництвом, зберіганням,
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переробкою та реалізацією інформації, вищою формою якої є сертифіковане
знання.
Таким чином в постіндустріальному суспільстві наукове знання стає
самостійним елементом виробничих сил, а наука як галузь людської
діяльності, спрямованої на вироблення і систематизацію об'єктивних знань
про дійсність, стає рушійною силою розвитку.
Проте наслідки Першої, а особливо Другої світової війни, через те що
науку почали використовувати як інструмент для знищення людей у великих
масштабах, поставили перед людством питання про можливості наукового
пізнання та існування моральних обмежень, етичні засади наукової
діяльності та особисту відповідальність вченого за результати свого труда,
роль науки в суспільному житті та розвитку людства загалом.
Протягом всієї другої половини XX століття ці питання перебували в
ракурсі підвищеної уваги провідних вчених свого часу – філософів,
антропологів, соціологів, тощо.
Також, стрімкий розвиток в останні півстоліття виробничих,
комп'ютерних та інформаційних технологій істотно змінив характер й спосіб
життя сучасної людини. Це призвело, зокрема, на думку Е. Тоффлера, до
поширення «кліпової культури» (англ. clip culture) як способу представлення
й сприйняття інформації за допомогою множинних некогерентних спалахів,
уривків інформації, кліпів [47]. Це «принципово нове явище, яке
розглядається в якості складової загальної інформаційної культури
майбутнього, заснованої на нескінченному мерехтінні інформаційних
відрізків та комфортної для людей відповідного складу розуму» [48].
Особливістю кліпової культури є алогічність, розрізненість, уривчастість
інформації; мозаїчність й фрагментарність образу, його яскравість,
короткочасність і швидка зміна іншими.
Сучасні наукові дослідження все більше покладаються на наукомісткі
технології в отриманні наукового знання. Також змінилися швидкість й
характер наукової комунікації, для якої сьогодні все частіше
використовуються дистанційні, мережеві інтернет-технології. Все це
неминуче призводить до трансформації не тільки повсякденних наукових
практик вчених, але й ширше – наукового дискурсу, наукового етосу, етики
наукової діяльності.
Проблематичність й багатовимірність даного процесу посилюється
складністю самого об’єкта дослідження, оскільки наука як соціальний
феномен є одночасно складним поєднанням трьох сутностей, таких як: 1)
система сертифікованого структурованого знання про світ, 2) сфера
діяльності специфічної професійної спільноти та 3) соціальний інститут [23].
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Перше є предметом вивчення теорії пізнання, методології та філософії науки.
Друге та третє – соціології науки [22, с.7]. З іншого боку, мораль й
моральність є предметом дослідження такої філософської дисципліни як
етика. При цьому в науці під етикою розуміють область знання, а під
мораллю – те, що етика вивчає [9].
Наведена складність об'єкта дослідження спонукає нас та обґрунтовує
застосування міждисциплінарного підходу до вивчення моральних засад
наукової діяльності з використанням наукового доробку філософії науки,
етики, соціології науки, тощо.
Тож, мета цього дослідження полягає у вивченні моральних засад
наукової діяльності, наукового дискурсу й етосу науки, етики в історикофілософській ретроспективі.
Об’єктом дослідження виступає наука, наукова діяльність, а
предметом – розвиток моральної регуляції наукового дискурсу, етос науки
та етика наукової діяльності.
Сьогодні в гуманітарних дисциплінах, завдяки поширенню ідей
постмодернізму й структуралістської методології, спостерігається певний
«дискурсивний поворот», що робить термін «дискурс» досить популярним і
навіть модним. Наприклад, як зазначає Н. В. Кушакова-Костицька: «в
Україні захищено близько 100 дисертаційних робіт, присвячених дискурсу
переважно у галузі філології, мистецтво- і літературознавства, філософії, є
також роботи у галузях політології, соціології, соціальної комунікації, історії,
права» [29,с.131]. Серед вітчизняних дослідників у галузі гуманітарних наук
тематикою дискурсу займалися: М. Попович, Л. Петрова, Ю. Лобода, В.
Лук’янець, О. Кравченко, Л. Озадовська, В. Бурлачук, О. Вергун, А.
Овчиннікова, А. Андрусів, О. Варениця, В. Войналович, М. Єнін, А.
Єрмоленко, Н. Кравченко, А. Мельник, Г. Яворська, І. Малик, І.
Побєдоносцева та інші.
Проте, за висновком Н. В. Кушакової-Костицької, сьогодні під поняття
«дискурс» підводиться будь-яка культурна, зокрема текстуальна, практика.
«Аналізуючи сучасні дослідження на тему дискурсу, можна констатувати: це
поняття суттєво залежить від його осмислення і формулювання певним
автором, причому відсутнє чітке і зрозуміле визначення дискурсу в різних
наукових дослідженнях, зокрема присвячених науковій методології,
філософії, соціології тощо. Має місце й певна «мода» на його використання в
гуманітарній літературі саме завдяки його розмитості і абстрактності, що
зумовлено претензією на формальну зовнішню «академічність», «науковість»
чи навіть «інтелектуальність» текстуального стилю. Видається, що в
контексті новітніх філософських, філософсько-правових та інших
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досліджень, пов’язаних із сучасною суспільною організацією, орієнтованою
на технології, такі абстрактні концепти, як дискурс, втрачають актуальність і
певні раціональні обґрунтування для подальшого використання і в
теоретичному, і тим більше в практичному сенсі» [29,с.139].
Тож досліджуючи тему наукового дискурсу перш за все ми маємо
розібратися із тим що таке дискурс або що саме ми будемо розуміти під
поняттям дискурсу.
Загалом «дискурс» складний і багатозначний термін.
Етимологія поняття дискурсу. Початкове поняття дискурсу було
утворено від грецького слова: διεξοδος [diexodos] – шлях на вихід з
міста/країни, виклад про щось, розповідь; запозичене до латинської мови як:
discoursus – біганина, метушня; алегорично – біганина в думках і мовленні,
тобто міркування, довід, бесіда, розмова про щось; та залишилось усталеним
в європейській лінгвістичній традиції як французьке слово: discours –
мовлення, розмова на тему.
Цікаво, що вже в часи Ренесансу, коли наукові тексти припинили бути
анонімними і постала проблема їх генезису [19,с.5], поняття дискурсу стало
вельми актуальним, що призвело до певного семантичного розмежування:
так, «discursus» починають вживати стосовно усного чи письмового
обговорення, а «discourse» для позначення процесу розуміння, роз'яснення,
обмірковування чогось, переважно формального виступу.
Термін «дискурс», як зазначає А. Кибрик, має два основних значення –
класичне та більш нове або постмодерністське [21]. Перше – означає будь-які
форми мовленнєвої взаємодії між людьми. Така конотація має істотне
значення для теорії мови. Друге, яке було запропоновано французькими
постструктуралісти в 1960-і рр., означає певний спосіб мислення, ідеологію і
те, як вона проявляється словесно. За такої інтерпретації дискурсу, ставиться
завдання виявити, що думає промовець, на підставі того, як саме він каже, як
будує речення, на що робить наголос тощо.
Так, Н. Д. Арутюнова визначає дискурс як: «зв'язний текст в сукупності
з
екстралінгвістичними
–
прагматичними,
соціокультурними,
психологічними та іншими факторами; текст, взятий в подієвому аспекті;
мовлення, що розглядається як цілеспрямована соціальна дія, як компонент,
що бере участь у взаємодії людей і механізмах їх свідомості (когнітивних
процесах). Дискурс – це мовлення, «занурене в життя» [1]. Саме тому,
пояснює Н. Д. Арутюнова, «термін «дискурс», на відміну від терміна «текст»,
не застосовується до древніх й інших текстів, зв'язки яких з живим життям не
відновлюються безпосередньо» [1].
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Тож дискурс включає паралінгвістичний супровід мовлення тобто
невербальні, немовні засоби трансляції смислової інформації в складі
мовленнєвого повідомлення (фонаційні: темп, тембр, гучність й мелодику
мовлення, заповнювачі пауз, діалектні, соціальні або ідіолектні особливості
артикуляції звуків; кінетичні: жести, поза, міміка мовця; графічні:
особливості почерку, тощо), а також сукупність таких засобів. Таким чином,
дискурс – це єдність мовлення та ситуації, в якій воно відбувається. Дискурс
включає як перебіг мовлення, так і його передумови, обмеження та
результати, позамовний (паралінгвістичний) контекст і невисловлені цілі й
наміри, які супроводжують акт мовлення [14].
Складність дискурсу полягає в тому, що «однією своєю стороною
дискурс звернений до прагматичної ситуації, яка залучається для визначення
зв'язності дискурсу, його комунікативної адекватності, для з'ясування його
імплікацій і пресуппозиций, для його інтерпретації. Життєвий контекст
дискурсу моделюється у вигляді «фреймів» (типових ситуацій) або
«сценаріїв» (які роблять акцент на розвитку ситуацій)» [1]. А «іншою своєю
стороною дискурс звернений до ментальних процесів учасників комунікації:
етнографічних, психологічних і соціокультурних правил і стратегій
породження й розуміння мовлення в тих чи інших умовах, які визначають
необхідний темп мовлення, ступінь його зв'язності, співвідношення
загального й конкретного, нового й відомого, суб'єктивного (нетривіального)
й загальноприйнятого, експліцитного й імпліцитного в змісті дискурсу, міру
його спонтанності, вибір засобів для досягнення потрібної мети, фіксацію
точки зору мовця тощо» [1].
Проте все вищевикладене більш стосується лінгвістичної інтерпретації
дискурсу. Нас же більше цікавить дискурс не просто як сукупність
висловлювань по певній проблематиці або напрямку діяльності, а як рівень
соціально-філософської рефлексії в процесі становлення методології
наукової діяльності. Тому ми маємо звернутися до ретроспективного
історико-філософського аналізу поняття «дискурс».
В Античні часи дискурс або, що те ж саме, дискурсивне знання чи
дискурсивне мислення, являє собою послідовні логічні міркування, докази на
підставі існуючих понять та суджень. Така форма пошуку істини
протиставляється інтуїтивному мисленню, яке відразу схоплює ціле. Так, вже
Платон в діалогах продемонстрував когнітивні можливості вербальної
комунікації, а Аристотель здійснив формалізацію правил міркувань. Також
Евклід, Архімед, Геродот і Фукідід систематизували знання в математиці,
механіці, історії шляхом послідовних міркувань, хоча і апелювали до
авторитету міфологічних богів чи героїв.
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Надалі ідея поділу знань з’являється в «Енеадах» Плотіна, який
розрізняв загальний цілісний Розум (Нус) і, як би ми сказали, дискурсивний
розум, котрий в своєму русі охоплює всі окремі смисли [36, Ennead, VI.2,21].
А Тома Аквінський в своїй праці «Сумі теології» вже протиставляє
дискурсивне та інтуїтивне знання, розглядаючи перше як результат руху
розуму від одного об'єкта до іншого: «Наше знання дискурсивне; тобто ми
знаємо багато речей, але в кожен конкретний момент ми можемо розглядати
тільки одну річ одночасно. Так само, коли ми думаємо про певну річ, наша
думка розглядає один аспект цієї речі за один раз. Те ж саме можна сказати
про Бога. Він бачить все в одній дії, без тимчасової або логічної
послідовності; він бачить все в своїй субстанції» (22, Питання 14: Знання
Бога, Аргумент 7).
Таким чином в Античності була сформована дослідницька установка
згідно з якою значення відчуттів й досвіду свідомо применшувалось, а
істинними вважалися лише ті знання, які могли бути включені в доказ у
формі очевидних положень або як висновки [58].
Така ж традиція пізнавального процесу розвивалася й мислителями
Середньовіччя. Як відмічає С. Н. Ягодзинський, «Прийняті на віру
положення (догми) ставали базисом для подальших доказів, а тому
вважалися беззаперечно істинними, як і отримані з них формально-логічним
шляхом висновки. Разом з тим дані відчуттів і проміжна раціональна
аргументація не сприймали як критерії істинного знання» [58].
Однак вже за часів Ренесансу методологічна установка, яка віддавала
пріоритет умоглядному перед фактичним станом речей, недооцінювала
досвід та різко протиставляла теорію й практику [20, c. 40], стала
перешкодою на шляху до істини і не відповідала новітніми науковими
фактами. Першими, хто виявив цю проблему, були астрономи та математики
Дж. Бруно, Т. Бразі, М. Коперник, Г. Галілей, І. Кеплер. Залишаючись в
умовах тогочасної церковної ідеології з її соціальними, культурними та
правовими обмеженнями, вони змогли відокремити видимість від факту,
зв'язати необхідність і випадковість, причину й наслідок, об'єктивність й
раціональність. Вони зробили першу спробу оновлення методології пізнання,
заклали принципи й основи наукового стилю мислення, що згодом призвело
до перетворення науки з мистецтва і ремесла небагатьох у форму суспільної
свідомості.
Так, Миколай Коперник у своїй науковій праці «Про обертання небесних
сфер» (1543) виходив з математичних узагальнень даних своїх спостережень,
представлених у формі абстрактних роздумів й діалогів, та не оскаржував
догматичне вчення церкви. В тексті учений звертається до понтифіка Павла
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ІІІ з такими словами: «... світ кулястий або тому, що ця форма найбільш
досконала ... або тому, що ця форма серед всіх інших має найбільшу
місткість ... або тому, що таку форму, як ми бачимо, мають і самостійні
частини світу, а саме Сонце, Місяць і зірки; або тому, що такою формою
прагнуть обмежити себе всі предмети, як можна бачити у водних крапель або
інших рідких тіл» [27,c.17-18].
Проте зародження нової емпіричної науки, в експериментах якої людина
вчиться ставити природі питання та розуміти її відповіді потребувало зміни
античної онтологічної концепції та перегляду античного розуміння матерії.
Галілео Галілей в науковій праці «Діалог про дві системи світу» (1632) у
формі полеміки аналізує можливості Аристотелівської логіки і індукції
відобразити ідеальну конструкцію в матерії. Вчений відзначає обмежені
можливості силогістики у вивченні природи та вимагає розширення античної
методології: «… я не кажу, що не слід слухати Аристотеля. Я засуджую
тільки схильність настільки віддаватися у владу Аристотеля, щоб наосліп
підписуватися під кожним його словом і, не сподіваючись знайти інших
підстав, вважати його слова непорушним законом» [6,c.210].
В епоху Нової історії, проблема середньовічної онтології, що була
озвучена М. Коперником та Г. Галілеєм, контроверсійно впливала на
гносеологічне вирішення проблеми дискурсивного знання і мислення та
розвиток філософії й методології науки в цілому. Дискурсивність апелювала
не до людини як суб'єкта пізнання, а до надприродного – бога,
першопричини, субстанції, монади тощо. Так, в концепціях вродженого
знання Р. Декарта, інтелектуальної інтуїції Б. Спінози, монадології
Г. Ляйбніца, першодвигуна І. Ньютона та інших, загальність й необхідність
наукового пізнання гарантується інтелектуальної інтуїцією, яка лежить в
основі всякого доказу та яка забезпечує дискурсивному мисленню й
спогляданню послідовний характер.
Наприклад, Джон Лок вважав, що фундаментальні істини осягаються
інтуїтивно, інші ж за посередництвом інших ідей, за допомогою демонстрації
або послідовного міркування, і чим більше кроків в цій послідовності, тим
яснішим виявляється висновок. Матеріалом пізнання є прості ідеї, які всі
походять із досвіду та того, що було сприйнято органами чуття. Ясність
складних ідей залежить від кількості і розташування простих ідей. Ідеєю є
будь-яке уявлення, елемент свідомості поняттєво-раціонального або
чуттєвого типу.
Проте Томас Гоббс у праці «Про тіло» (1655), навпаки, доводить, що
тільки опираючись на розум, систематичне, дискурсивне мислення можна
досягти істини. Для вченого мета пізнання полягає в раціональному
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осягненні сутності причин та явищ. Істина – це властивість знань, суджень
бути відповідними властивостям речей, об'єктів, а тому існує лише істина
розуму, і не існує ніякої істини віри. Тому Т. Гоббс пов'язує дискурсивність
мислення зі здатністю слів мови бути знаками загальних понять в процесі
послідовності уявлень (тобто внутрішнього мовлення або мовлення в розумі).
Надалі, у німецькій класичній філософії, було здійснено певне
розширення проблематики дискурсу через гносеологічний компонент.
Так, Іммануїл Кант в своїй праці «Критика чистого розуму» (1781),
вважає, що процес пізнання супроводжується накопиченням фактів та
виникненням різних понять, які «не розташовуються в порядку і
систематичній єдності, а поєднуються хіба лише за подібністю» [18,c.165]. Ці
поняття, як категорії людського мислення, виконують синтезуючу функцію й
виступають посередниками між розсудком й чуттєвістю. За такого підходу
поняття є предикатами можливих суджень, які не мають безпосереднього
відношення до предмета або явища, а саме людське мислення являє собою
пізнання через поняття тобто воно має дискурсивний характер. На думку І.
Канта, крім споглядання «існує лише один спосіб пізнання, а саме пізнання
через поняття; отже, пізнання всякого, принаймні людського, розсудку є
пізнанням через поняття, не інтуїтивне, а дискурсивне» [18,c.166], функцією
якого є апперцепція (термін Г. Ляйбніца) чуттєвого досвіду та перетворення
його в елементи вербальної комунікації. Таким чином, І. Кант протиставляє
дискурсивну ясність понять інтуїтивній ясності, яка досягається за
допомогою споглядань; філософ називає розсудкове пізнання за допомогою
понять – дискурсивним мисленням, а поняття інтерпретується як
дискурсивна репрезентація того, що є загальним для багатьох об'єктів. Проте
отримання достовірного наукового знання можливе лише за умови синтезу
чуттєвих інтуїцій з розсудочними формами опосередкованого знання.
У свою чергу, Ґеорґ Геґель в праці «Феноменологія духу» (1807) поєднав
онтологічний і гносеологічний аспекти проблеми дискурсу шляхом
протиставлення дискурсивного мислення (формального й розсудкового) та
спекулятивного мислення (як єдності безпосереднього й опосередкованого
різноманіття абстрактних визначень в конкретному життєвому розумінні). За
Ґ. Геґелем дискурсивне мислення виражає свободу від змісту та має справу з
акциденціями й предикатами, виходить за їх межі та має труднощі
оперування поняттями. Філософ пише: «Справа в тому, що як саме
дискурсивне мислення в своїй негативній поведінці, про що тільки що була
мова, є самість, в яку повертається зміст, так самість, навпаки, в своєму
позитивному пізнаванні є представлений суб'єкт, до якого зміст відноситься
як акциденція і предикат» [7,c.37]. Тобто в самому формуванні понять
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існують нелогічні, нераціональні, невербальні складові. Ґ. Геґель вважає, що
труднощі попередньої філософії полягали в змішуванні спекулятивного та
дискурсивного типів мислення, коли сказане про суб'єкт в одному випадку
має значення його поняття, а в іншому – тільки значення його предиката.
Проте усунення протиставлення цих способів мислення робить філософські
роздуми пластичними й виключає вживання звичайного відношення частин
суджень. Тому «Виклад, залишаючись вірним проникненню в природу
спекулятивного, має зберігати діалектичну форму й включати тільки те, що
осягається в понятті і що є поняття» [7,c.40].
Таким чином, вже в часи Нової історії дискурс позначає наукове
мислення. В теоретичних розробках І. Канта та Ґ .Геґеля проблематика
опозицій «теоретичне-емпіричне», «раціональне-чуттєве», «фундаментальнеприкладне», яка становила фокус вивчення дискурсу філософами й вченими
за часів Нової історії, набула нового свого вирішення через опозицію
«дискурсивне – не-дискурсивне» [58]. В роботах німців «дискурсивний» стає
опозицією по відношенню до «інтуїтивного» і вже з цього часу дискурсивне
мислення розуміється як протилежність синкретичному (зовнішньо
сполученому внутрішньо не поєднаного) мисленню та інтуїції [25,с.5-6].
Надалі
дослідження
проблематики
дискурсу
історично
трансформувалося в сутність співвідношення дискурсивного і недискурсивного в контексті некласичної філософії та стосувалося більшості
методологічних проблем науки, зокрема опозицій «дискурсивне-інтуїтивне»,
«дискурсивне-вербальне»,
«дискурсивне-безпосереднє»,
«дискурсивнерозумове», «дискурсивне-ірраціональне» в працях А. Шопенгауера, А.
Бергсона, А. Пуанкаре та інших.
Так, Юрґен Габермас розглядає дискурс в рамках своєї теорії
комунікативної дії при вивченні універсальних умов можливого розуміння
(комунікаційної компетенції). Головна мета комунікацій, орієнтованих на
розуміння, це згода тобто консенсус. Його досягнення можливо в двох
формах: комунікаційна дія (інтеракція) і дискурс. Якщо для першої вимоги
значущості наївно передбачаються, то для другого – тематизуються, тобто
виключаються будь-які судження щодо справедливості певних норм. Тож,
дискурс являє собою діалог з метою досягнення консенсусу і виступає
своєрідним критерієм визначення істинності чи хибності досягнутої згоди.
Ю. Габермас наділяє моральними якостями діалогічну інтенцію
дискурсу і вводить поняття «етика дискурсу», яка проявляється як «умови
публічної, рівноправної і невимушеної комунікації, яких дотримуються в
сократичному діалозі» [54, с.76]. Відповідно консенсус передбачає готовність
учасників діалогу, рівновагу інтересів, симетричний розподіл шансів у
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використанні мовленнєвих актів, і досягається шляхом аргументації, а не
примусу (внутрішнього – психологічних чи ідеологічних забобонів, або
зовнішнього – загрози насильства, санкцій). Так, «Претендувати на дієвість
можуть лише ті норми, які здатні в практичних дискурсах здобути схвалення
всіх, кого вони стосуються. При цьому «схвалення», яке досягається в умовах
дискурсу, являє собою згоду, мотивовану епістемічними підставами; її не
можна розуміти як домовленість, раціонально мотивовану в егоцентричній
перспективі кожного» [54,с.112].
Істинність консенсусу визначається не щодо учасників дискурсу, а
об'єктивно, тобто в ставленні до всіх потенційних учасників і ґрунтується на
справедливості і солідарності: «Згода, що дискурсивно досягається, залежить
одночасно і від незамінного «так» чи «ні» кожної окремої особи, і від
подолання егоцентричної перспективи, яке залучає всіх в здійснювану заради
взаємного переконання практику аргументування» [54,с.101].
В філософії постмодернізму Мішель Фуко в своїй теорії дискурсивних
формацій вважав, що інструментом освоєння навколишньої дійсності є
мовлення як мовленнєва практика, в ході якої світ не тільки освоюється,
«обговорюється», а й утворюються правила цього «обговорювання», правила
самого мовлення, а значить, і відповідні мисленнєві конструкції.
М. Фуко розуміє дискурс як «сукупність висловлювань, що належать до
однієї й тієї ж системи формацій» [51,с.108]. При цьому дискурси
впорядковують реальність певним чином та формують картину світу. Такі
специфічні прийоми переводу ноуменального в феноменальне М. Фуко
називав дискурсивною практикою. Для кожної дискурсивної практики
виробляються свої особливі прийоми, способи вираження, формуються
основні ціннісні категорії, заборони і дозволи, право висловлювання.
Дискурсивну практику «не можна плутати ні з експресивними операціями, за
допомогою яких індивідуум формулює ідею, образ, бажання, ні з
раціональною діяльністю, яка може виконуватися в системі висновків, ні з
«компетенцією» мовного суб'єкта, коли він будує граматичні фрази. Це
сукупність анонімних історичних правил, завжди визначених у часі й
просторі, які встановили в дану епоху й для даного соціального,
економічного, географічного або лінгвістичного простору умови виконання
функції висловлювання» [51,с.118]
Для М. Фуко дискурсивні відношення не є внутрішньо притаманними
дискурсу, вони не пов'язують між собою концепти і слова, не встановлюють
між фразами і пропозиціями дедуктивні або риторичні структури. Але вони
обмежують дискурс, нав'язуючи йому певні форми або примушуючи в
деяких випадках виражати певні речі, не є чимось зовнішнім щодо даного
170

дискурсу. Такі відношення характеризують не мову, яка використовується в
дискурсі, не обставини, в яких він розгортається, а сам дискурс, який
розуміється як чиста практика [51,с.46].
М. Фуко пише: «Я вважаю, що в будь-якому суспільстві виробництво
дискурсу одночасно контролюється, піддається селекції, організовується і
перерозподіляється за допомогою деякого числа процедур, функція яких –
нейтралізувати його владні повноваження і пов'язані з ним небезпеки,
приборкати непередбачуваність його події, уникнути його такої
повновладної, такої загрозливої матеріальності» [50,с.51]. Те, що одні
дискурси починають домінувати над іншими, є результатом соціальноісторичних процесів, одні набувають статусу «істинних», а «істина»
розглядається як ефект дії дискурсивних правил [52]. Саме вони виступають
соціальними контролерами і пригнічують все, що не відповідає прийнятим в
певному співтоваристві нормам. Вони формують оціночні схеми. Тому для
М. Фуко «Дискурс – це влада, яку необхідно захопити» [61,р.110].
Науковий дискурс. У науковій літературі, переважно з лінгвістики й
педагогіки, часто можна зустріти використання понять «науковий» та
«академічний» стосовно дискурсу як синонімів. На нашу думку, це не є
правильним, оскільки «академічний» все ж таки більше стосується процесів
навчання, викладання дисциплін, а «науковий» – досліджень й здобутку
достовірного, веріфікованого наукового знання.
Наприклад, термін «академічний дискурс» був введений в ужиток
професором англійської мови Коледжу Святого Хреста (США) Патрісією
Біззелл (Patricia Bizzell) у 1999 році в статті «Гібридні академічні дискурси:
що, чому, як» [60], де автор окреслила характеристики традиційного
академічного дискурсу та визначила поєднання академічного й
неакадемічного дискурсу через новий гібридний дискурс з пропозицією
гібридних риторичних стратегій в процесі викладання для стимулювання
педагогічного діалогу [60,р.7].
Також можна зустріти визначення, де науковий дискурс це «науковий
текст як результат соціальної дії мовних і мовленнєвих, соціокультурних і
прагматичних, когнітивних і психологічних чинників» [44] чи
«вербалізований в тексті тип дискурсивної діяльності за сферою комунікації,
мовленнєва взаємодія представників відповідної соціальної групи/інституту з
метою реалізації статусно-рольових можливостей у заданих цим соціальним
інститутом межах, складова власне професійної зони професійного
дискурсу» [57,c.164]. На нашу думку, такі визначення не можуть бути
задовільними, оскільки звужують феномен наукового дискурсу чи до його
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результатів (науковий текст як різновид специфічного літературного жанру)
чи до його супутніх й складових ознак (мовленнєва взаємодія між ученими).
Однією з характерних ознак наукового дискурсу визначають його
«інтертекстуальність» як ретроспективну й проспективну зв’язаність з
іншими науковими даними, результатами, прецедентними текстами;
насиченість наукових текстів цитатами, посиланнями тощо. Але така
специфіка є похідною від загальних принципів наукового мислення та
цінності об’єктивної істини, інструментом реалізації яких є обґрунтованість,
доказовість, достовірність наукових даних.
Тож головне, що науковий дискурс – це, перш за все, «предметне,
послідовне, системне і обґрунтоване мислення, що опосередковане
комунікативними актами, які розгортаються у мовно-мовленнєвому
соціокультурному, інституційно-науковому та науково-дисциплінарному
вимірах» [17,с.189].
Науковий дискурс як змістовний чинник наукотворення розвивається в
межах, які конвенціонально й інституційно визначені науковим етосом.
Проблематика наукового етосу починає свій розвиток з 1940-50рр. в
західній, американській соціології науки, а в українській філософській науці
ця проблема отримала розвиток лише наприкінці 1970-х рр. радянського
періоду [49, с. 123]. Проте, як наголошується в науково-аналітичному огляді
ІНІСН, в радянській філософії професійна етика вченого в якості об'єкта
дослідження починає вивчатися дещо пізніше – з початку 1980-х рр. [4, с. 78].
Найбільш відома концепція етосу науки розроблена у 1940-60-ті роки
американським соціологом, представником структурно-функціоналістської
методології, – Робертом Мертоном (Robert King Merton, 1910-2003). Ця
концепція була прийнята за основу спільнотою соціологів та філософів й у
подальшому всебічно поширена і розвинута в роботах спеціалістів у галузі
соціології та філософії науки.
Свої ідеї Р. Мертон виклав у багатьох наукових роботах, але основну
теоретичну будову концепції наукового етосу він надав у доповіді «Наука і
демократична соціальна структура» (1942), статті «Нормативна структура
науки» (1942) [64,p.267-278] та статті «Пріоритети в науковому відкритті:
Глава з соціології науки» (1957) [66], в якій здійснив аналіз дисфункцій і
парадоксів наукових норм та додав до початкових чотирьох ціннісних
принципів наукової діяльності ще два нових.
Р. Мертон, прагнучи визначити відмінність наукової діяльності від
інших форм людської діяльності, розглядав науку як один з соціальних
інститутів суспільства, метою якого є виробництво достовірного
сертифікованого знання. Таке виробництво здійснюється вченими, які
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керуються сукупністю прийнятих в даній науковій спільноті норм.
Найвищою цінністю науки є пошук істини, а найважливішою мотивацією
діяльності вченого, за Р. Мертоном, є інституційно підкріплене прагнення
отримати професійне визнання колегами, які в силу власної компетенції,
здатні оцінити вклад вченого у загальну суму знань.
Нормативна система науки, згідно Р. Мертона, забезпечує узгоджене
функціонування наукового співтовариства й ефективність наукових
досліджень, визначає професійну діяльність вченого та у своїй сукупності
формує певний науковий етос. Р. Мертон інтерпретує етос науки як
«афективно забарвлений комплекс цінностей і норм, що вважається
обов'язковим для людини науки. Норми мають вираз у формі приписів,
заборон, переваг та дозволів. Вони легітимуються у термінах
інституціональних цінностей. Ці імперативи, що передаються настановою й
прикладом та підтримуються санкціями, у різному ступені інтерналізуються
вченим, та тим самим формують його наукову совість або, якщо хтось надає
перевагу цьому новомодному виразу, його суперего. Хоча етос науки не
кодифіковано, його можна вивести з того морального консенсусу вчених,
який знаходить вираз у звичайній науковій практиці, в незліченних творах
наукового духу і в моральному обуренні, направленому на порушення цього
етосу» [30, с. 769].
У первинному варіанті своєї концептуалізації етосу науки, Р. Мертон
диференціює останній на чотири групи інституційних імперативів, які можна
позначити, як чотири ціннісні принципи наукової діяльності. Ось вони:
C – сommunalism – комуналізм – це принцип спільності
(загальнодоступності, відкритості) отриманих результатів наукових
досліджень. Отримане дослідником знання має ставати загальним надбанням
людства. З цього принципу випливає, що вчений повинен не тільки ділитися
результатами власних досліджень із суспільством, але й виявляти активність
у якнайшвидшому їх оприлюдненні. Цей принцип констатує вимогу
публікації результатів наукової діяльності. Кількість і якість наукових
публікацій є основним критерієм оцінки роботи вченого [63, p. 72.].
Дискусія щодо тлумачення даного терміну не вщухає й досі. Сам
Р. Мертон використовував термін «communism», проте в 1952 році, в розпал
руху маккартизму в США, соціолог науки Бернард Барбер (Bernard Barber),
аби виключити політичний акцент і звинувачення в ідеологічній
заангажованості, запропонував використовувати термін «сommunalism» [59].
У свою чергу відомий російський соціолог Г. С. Батигін зазначає, що
правильніше повернутися до мертонівського трактування – «communism»,
оскільки «Комунізм виник на початку XIX століття як рух за усуспільнення
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майна. В даному випадку, комунізм – рух за усуспільнення знання. Наука –
єдиний регіон життя, де реалізований принцип комунізму…» [3]. У той же
час О. З. Мирська вважає, що «... конкретний зміст, вкладений автором,
більш адекватно слід перекласти терміном «колективізм» або «комуналізм»
[32]. Ми все ж дотримуємося терміна «сommunalism», оскільки, по-перше, це
дозволяє уникати ідеологічних відсилань до комунізму в нашій історикокультурній версії, і в той же час вказує на комуну, де, як відомо, всі ресурси
були усуспільнені.
U – universalism – універсалізм – це принцип абстрагування знань від
конкретної ситуації, у якій ці знання були отримані. Цей принцип заснований
на переконанні, що природні явища ізоморфні і взаємопов'язані, а тому
істинність тверджень відносно встановлених фактів не залежить від
конкретних умов їх отримання та персональних характеристик дослідника
таких як: вік, стать, раса, етнос, наукова репутація чи дослідницька школа,
тощо. Завдяки відокремленню знання від конкретної ситуації підвищується
цінність отримання «знання заради знання», що дозволяє вченому на
кожному кроці не доводити практичну цінність своєї роботи. Наука, за
Р. Мертоном, взагалі має демократичний та інтернаціональний характер [63,
c. 70].
Тут треба сказати, що при розробці власної концепції Р. Мертон
проаналізував нацистську теорію переваги арійської раси в тому числі в
науці та радянську кампанію адміністративного переслідування вчених за
відмінні від офіційних наукові погляди, так звану «лисенківщину», та дійшов
висновку, що наука може нормально функціонувати лише у відкритому
демократичному суспільстві [64, p. 273].
D – disinterestedness – безкорисливість (незацікавленість) – це принцип,
який регламентує, що вчений має бути емоційно відстороненим від власного
дослідницького проекту. На його дослідження не повинні мати вплив аніякі
позанаукові інтереси: політичні, релігійні, ідеологічні, економічні, або
особистого характеру. Вчений у своїй роботі не повинен шукати ніякої
особистої вигоди – престижу, слави, фінансів чи іншого. Пошук істини –
головний мотив наукової діяльності та цінність для вченого. Загалом, цей
принцип забороняє всі інші «винагороди», крім компетентного відгуку й
оцінки колег, професійного визнання [63, c. 73].
OS – organized skepticism – ориганізований скептицизм – це принцип
відповідальності наукової спільноти та кожного науковця окремо за відкриту
й публічну критичну оцінку якості наукових здобутків як власних
досліджень, так і досліджень колег, попередників. З цього випливає, що
науковець не може виправдовувати помилки у власній роботі, посилаючись
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на позичення відповідних даних (теоретичні положення, емпіричні дані,
тощо) в іншого автора, оскільки з самого початку має бути скептично
налаштованим стосовно чужої роботи [63, c. 75].
Концепція етосу науки Р. Мертона отримала назву «CUDOS» відповідно
до свого акроніму. При цьому, як пояснює Н. В. Дьоміна [13], такий акронім
не є випадковим. Справа в тому, що на сленгу американських студентів слово
«cudo» означає славу, загальне визнання, повагу і шану, а у множині –
«cudos» – це похвала, нагорода, премія. Таким чином, CUDOS можна
визначити як «структуру винагороди».
Надалі, під впливом наукової критики, Р. Мертон доопрацював власну
концепцію наукового етосу та у 1957 році в своєму першому
президентському зверненні до Американської соціологічної асоціації
визначив її динамічний характер як інституційно поновлюване прагнення
вчених до авторитетного професійного визнанням власних здобутків, що
одержується ними в обмін на першість, пріоритет наукового внеску.
Найвищим втіленням такої інституціоналізованої мотивації вчених є
феномен наукового епоніму – назви явища, об'єкта, поняття, структури,
методу на честь дослідника, автора відкриття [64].
Також Р. Мертон представив результати проведеного ним аналізу
численних в історії науки спорів щодо пріоритету наукових відкриттів та
вказав на основоположне значення професійного визнання здійсненого
вченим внеску в науковий прогрес як законної винагороди за наукові
досягнення. Відповідно до інтерпретації Р. Мертона, таке професійне
визнання являє собою сукупність професійних компетентних відгуків колег,
які можуть варіюватися від простого посилання в роботі іншого вченого до
нагородження Нобелівською премією [46].
В тому ж році в статті «Пріоритети в науковому відкритті: Глава з
соціології науки» (1957) [66] Р. Мертон аналізує дисфункції й парадокси
наукових норм та додає до вказаних вище чотирьох ціннісних принципів
наукової діяльності ще два:
O – originality – оригінальність – це принцип, який визначає прагнення
вченого отримувати істотно нові результати дослідження, а не відтворювати
наявні.
H – humility – смиренність (скромність) – це принцип інтелектуальної
скромності, який навпаки обмежує прагнення до отримання оригінальних
результатів й бажання засвідчити власну першість, та послаблює серед
вчених конкуренцію.
Таким чином, акронім мертонівського етосу науки перетворюється на
«CUDOS+OH».
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Критика надмірного ідеалізму концепції Р. Мертона призвела до того,
що у 1958 році у спільній роботі з Елінор Барбер (Elinor Barber, 1924-1999)
«Соціологічна амбівалентність» [65], він вводить поняття соціологічної
амбівалентності (за аналогією з психологічною амбівалентністю), відповідно
до якого рольова поведінка орієнтується на домінуючі норми та на допоміжні
антинорми даної ролі. Таке динамічне чергуванні підролей пов’язаних з
нормами та антинормами є соціальним механізмом вирішення протиріч, що
виникають при виконанні функцій ролі та називається коливанням поведінки.
Оскільки норми та антинорм не можуть спостерігатися одночасно, то це
втрачається з виду і соціальні ролі аналізуються лише з точки зору їх
основних властивостей [65, p. 18].
У статті 1963 року «Амбівалентність вчених» [62] Р. Мертон застосував
ідею соціологічної амбівалентності для аналізу поведінки вчених. На його
думку, такий аналіз має включати пошук відповідей на три питання: Як
потенційно суперечливі норми розвиваються в кожному соціальному
інституті? Як конфліктуючі норми утворюють значиму амбівалентність в
житті вчених в інституті науки? Як ця амбівалентність впливає на реальні
відносини між науковцями? [62, p. 35].
Амбівалентність вченого полягає в тому, що у реальній повсякденній
науковій роботі він постійно знаходиться в ситуації вибору між потенційно
конфліктуючими імперативами поведінки, що йому приписується. Це задає
напругу та створює реальні та потенційні суперечності. Наприклад, вчений
має:
– якомога швидше оприлюднювати результати своїх наукових
досліджень, але ретельно перевіряти їх достовірність і тому не поспішати з
публікаціями;
– бути сприйнятливим та гнучким до нових ідей, але разом з тим не
піддаватися тиску наукової моди;
– прагнути здобувати таке знання, яке отримає високу оцінку колег, але
при цьому працювати, не звертаючи уваги на визнання своєї праці колегами;
– захищати свої нові ідеї та рішення, незалежно від того, наскільки
велика опозиція, але разом з тим не підтримувати необачні й необґрунтовані
висновки;
– бути ерудитом та докладати максимальних зусиль, щоб знати всі
факти, що стосуються області його роботи, але широкий кругозір не повинен
гальмують його творчість або обмежувати самостійність мислення;
– бути вкрай ретельним у формулюваннях та деталях, але не бути
педантом, бо це шкодить змісту;
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– не забувати, що будь-яке наукове відкриття робить честь нації,
представником якої є дослідник, але завжди пам'ятати, що знання
універсально;
– виховувати нове покоління вчених, але не дозволяти викладанню
забирати енергію, призначену для власної наукової діяльності;
– молоді вчені повинні вчитися у видатного науковця, але залишатися
самими собою, шукати власну дорогу в науці і не залишатися в тіні великих
людей [62, p. 33-34].
Таким чином, вчений мусить виявляти певну релевантну гнучкість,
адекватну науковому завданню, оскільки нормативно-ціннісна структура
науки не є жорсткою. В той же час вона є необхідною складовою
самоорганізації наукової спільноти, збереження клімату довіри й відтворення
та розвитку науки. Як зазначає Т. В. Виноградова, порушення норм
наукового етосу загрожує науковцю виключенням з наукової спільноти –
«деградація статусу», – що в сучасних умовах колективної наукової
діяльності унеможливлює подальшу наукову роботу вченого [4, с. 29].
Феномен амбівалентності вченого Р. Мертон докладно аналізує по
відношенню до встановлення пріоритету в науковому відкритті. На його
думку, інститут науки погано інтегрований, оскільки містить потенційно
несумісні цінності, наприклад, такі як оригінальність та скромність. Перше –
змушує вчених шукати визнання своєї роботи у колег, а друге – говорити про
те, як насправді мало вони змогли зробити [62, p. 35-40].
На нашу думку, однією з причиною такої амбівалентності поведінки
вченого є те, що його діяльність не може бути піддана жорсткій
регламентації або зведена до однозначного шаблону, оскільки в такому
випадку буде втрачено головний ресурс наукової діяльності – творчість.
Подальший розвиток концепція етосу науки Р. Мертона отримала в
роботах його колишнього студента – Бернарда Барбера (Bernard Barber,
1918-2006), який у 1952 році опублікував книгу «Наука і соціальний
порядок» [59]. Б. Барбер детально аналізує кореляції науки та ліберального
суспільства та вважає, що наука не тільки залежна від суспільства, але й
відповідна певним типам соціального устрою [59, p. 60]. Як приклад
відхилення від загальноприйнятих у науці норм Б. Барбер розглядає науку у
державах з тоталітарним устроєм – нацистський Третій рейх та радянський
СРСР.
На думку Б. Барбера сучасне йому ліберальне суспільство
характеризують такі норми: раціоналізм як критичне ставлення до всіх
проявів людської діяльності в спробі звести їх до ще більш логічних,
впорядкованих й узагальнених способів розуміння; утилітаризм як основний
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інтерес до реальних проявів світу й природи; універсалізм як секуляризована
християнська ідея братерства всіх людей; індивідуалізм як пріоритет
індивідуальної свідомості; меліоризм як віра в те, що активна раціональність
та прогрес призведе до вдосконалення природного світу та зможе полегшити
життя людей.
В той же час наукові норми Б. Барбер трактує як консенсус більшості
дослідників, науковців й моральних авторитетів [59, p. 62]. Тому наука не
зводиться лише до технічно раціональних операцій; в повсякденній практиці
вчених завжди, нехай навіть і неусвідомлено, присутні моральні цінності [59,
p. 84-85]. Б. Барбер вважає, що досліджувати наукові норми як особливі
моральні чесноти вчених без їх кореляції з цінностями суспільства невірно,
оскільки успіхи науки, іншими словами наукового етосу, заохочують людей
до прихильності моральним цінностям у суспільстві загалом [59, p. 85].
Цінності роблять науку «моральною справою», вважає Б. Барбер, і хоча
етичні бар'єри у науці сприймаються як належне і не завжди є очевидними,
але коли відбувається порушення моральних норм або здійснюється спроба
нав'язати науковій спільноті нові цінності, моральність науки проявляє себе
[59, p. 93-95].
Б. Барбер виокремлює та розділяє наукові цінності на такі, які
співпадають з цінностями ліберального суспільства та такі, які відмінні від
них. До першої групи належать: віра в моральну чесноту раціональності;
емоційна нейтральність; універсалізм; індивідуалізм як антиавторитаризм
[59, p. 86-89]. До другої – комунальність та незацікавленість як
безкорисливість [59, p. 90-93].
Іншим дослідником що здійснив спробу творчо переосмислити ідеї
Р. Мертона щодо наукового етосу є Норман Сторер (Norman W. Storer, 19292011). Н. Сторер вважає, що у своїй роботі Р. Мертон не вказав джерело
наукових норм і не пояснив механізму їх відтворення. У своїх міркуваннях
Н. Сторер виходить з того, що творчість є природним спонуканням людини
та найвищим благом у науковій діяльності. При цьому для відчуття
завершеності творчого акту вченому необхідний компетентний відгук на
результати (продукт) його праці. Зацікавленість вченого в професійному
визнання фактично означає його зацікавленість в отриманні сприятливого
компетентного відгуку в офіційній формі. Оскільки знання існує окремо від
його індивідуальних носіїв, то воно набуває універсальний характер й
оцінюється відповідно до універсальних критеріїв. Таким чином,
прихильність вченого до етосу науки може розглядатися як підтримка ним
соціальної структури, завдяки якій він має можливість отримувати
компетентний відгук на свою наукову творчість [46].
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У роботі «Соціальна система науки» (1966) [67] Н. Сторер намагається
«визначити внутрішні характеристики науки як соціальної системи» [67, p.3].
Такий погляд на науку відрізняється від розгляду її як соціального інституту,
професії або сфери діяльності певної соціальної групи.
При розгляді системи норм науки Н. Сторер пояснює відносини між
нормами за допомогою їх розподілу в двовимірній таблиці на чотири стовпці,
а саме: спрямованість норм, сукупність наукового знання, взаємодія вчених,
психологічний стан вченого. Відповідно в першому рядку йдуть: орієнтація,
об'єктивність, організований скептицизм, емоційна нейтральність, а в
другому – дія, генералізація, комунізм, незацікавленість [67, p. 80-81].
При цьому наукові норми важливі не тільки стратегічно – для розвитку
науки, а й тактично – в вирішенні конкретних завдань в даний момент,
оскільки деякі з них природним чином доповнюють прагнення до наукової
творчості. Так, наприклад, організований скептицизм допомагає вченому
подолати сумніви в результатах своїх досліджень, комунізм дозволяє
розділити радість творчості з іншими, тощо [67, p. 84].
Н. Сторер визначає науку як мережу людей, які займаються творчістю в
обмін на визнання, а норми призначені для упорядкування цього процесу.
При цьому, за Н. Сторером, «Наука є унікальним інститутом, в якому
творчість контролюється і, дійсно, існує в межах даної структури, а не
інакше» [67, p. 37].
У роботі «Соціологія науки» (1973) [64], вперше надрукованому як
вступ до збірника статей Р. Мертона, Н. Сторер коментує наукову критику
концепції Р. Мертона та робить низку зауважень. Наприклад, мертонівській
моделі етосу науки зазвичай не відповідають пересічні або відносно
непродуктивні вчені, які замало вкладають в наукове знання [64, p. xvii]. В
той же час ступінь орієнтованості на норми наукового етосу Р. Мертона
залежить від наукової дисципліни, організаційної приналежності вченого та
його ролі в науці [64, p. xviii-xix].
При цьому Н. Сторер інтерпретує теоретичну проблему релевантності
норм наукового етосу як проблему ідентифікації умов цієї релевантності –
відповідності поведінки вчених нормам наукового етосу, відхилення від цих
норм або діям по їх зміні. Він зазначає, що порушення норм кількома людьми
не надто важливо, оскільки ми очікуємо й особисто зацікавлені в тому, аби
більшість дотримувались неформально встановлених правил і це дозволяє
нам взаємодіяти з ними на підставі довіри. «Велика частина переваг, які ми
отримуємо через порушення норми виходить з того, що інші їм
підкорюються, обман вигідний тільки тоді, коли більшість інших людей не
обманюють» [67, p. 37]. Таким чином, у повсякденних («рутинних»)
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наукових ситуаціях, що складаються в рамках усталеного дискурсу або
парадигми, поведінка вченого координує з поведінкою його колег і більш
ймовірно буде відповідати конвенціональним нормам, які забезпечують
ефективні й легітимні правила взаємодії. При цьому дія в межах консенсусу з
приводу норм і правил стає персонально винагороджуваною та зміцнює
інституційні основи науки. Однак при трансформації наукового дискурсу
частіше відбувається порушення норм в тому числі й їх повне заперечення
[64, p. xviii-xix].
Дослідницька програма Р. Мертона з вивчення нормативної структури
науки за час свого існування зазнала гострої критики щодо емпіричної
верифікації своїх положень, та попри це отримала свою реінтерпретацію в
роботах Джона Займана (John Michael Ziman, 1925-2005) – відомого вченого
у галузі фізики твердого тіла, який з кінця 1970-х років досліджував
проблеми соціології науки.
Дж. Займан
розглядав
науку
як
складний
і
динамічний
інституалізований процес, що дало йому змогу запропонувати альтернативну,
так звану нео-мертонівську концепцію етосу науки (1994-2000). Дж. Займан
вважав, що існує два типи наукових спільнот: традиційне академічне
співтовариство, властиве класичній науці, і новий тип постакадемічної
спільноти вчених, інтегрованих до владних й промислових структур,
фінансових груп, тощо.
У 1994 році в роботі «Прикутий Прометей: Наука в динамічно стійкому
стані» [68] Дж. Займан виклав концепцію етосу постакадемічної науки. За
його версією етос науки включає наступні компоненти:
P – proprietary work –власна робота – науково-дослідна робота на
результати якої поширюється конкретне право власності, патент;
L – lokal work – локальна робота – науково-дослідна робота, яка
здійснюється для вирішення вузьких конкретних завдань;
A – authoritarian work – авторитарна робота – завдання дослідження,
яке визначається начальством;
C – commissioned work – замовна робота – науково-дослідна робота, яка
робиться на замовлення для досягнення практичних цілей;
E – expert work – експертна робота – науково-дослідна робота, яка
реалізується обмеженим колом експертів.
Етос постакадемічної науки, згідно Дж. Займану, невипадково можна
представити через акронім PLACE (від англ. place – місце), який
характеризує вчених або наукову спільноту як закриту групу фахівців, які
прагнуть отримати зі свого становища всі можливі прибутки матеріального й
нематеріального характеру: фінансування дослідницьких проектів, соціальне
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й академічне визнання, легітимне право надавати суспільству експертні
оцінки, тощо.
У своїй роботі Дж. Займан приходить до висновку: коли академічна
наука змінюється постакадемічною, нормативна система CUDOS змінюється
системою PLACE. При цьому перехід до постакадемічної науки, вважає
Займан, характеризується наступними процесами: 1) фіскалізація науки, 2)
приватизація науки, 3) комерціалізація науки, 4) бюрократизація науки, 5)
зниження ексклюзивності й автономності наукової спільноти [35].
Ці дві системи норм – етос «класичної» науки Р. Мертона та етос
постакадемічної науки Дж. Займана – визначають відповідні способи
розвитку кар'єри вченого: перший – індивідуальна кар'єра, мета якої
професійне визнання колег, другий – кар'єра в організації, науковому
колективі, мета якої більш висока посада в організаційній ієрархії. При цьому
мова йде про сучасні науково-дослідні організації, що займаються науковопрактичними дослідженнями та інноваційними розробками (Research and
Development Organizations).
Досліджуючи проблему моральної регуляції наукової діяльності слід
розглянути науковий доробок ще одного автора, який у 1940-60-ті роки
також, як і Р. Мертон, та незалежно від нього [31, с. 30-58] вивчав проблеми
науково-пізнавальної діяльності та солідарності наукової спільноти6.
Майкл Полані (Michael Polanyi, 1891-1976) – британський фізик, хімік
і філософ, був представником наукового напрямку постпозитивизма і
критикував основні принципи логічного позитивізму. Зокрема, М. Полани
досліджував природу наукового знання й прагнув подолати усталене в
філософії науки помилкове уявлення про деперсоніфіковане наукове знання,
яке помилково ототожнювалося з об'єктивністю. Згідно М. Полані,
абсолютна об'єктивність є помилковим ідеалом, оскільки будь-які умовиводи
базуються на персональних судженнях.
У книзі «Особистісне знання. На шляху до посткритичної філософії»
[37] (1958) М. Полані досліджував діючі особистісно-когнітивні механізми
пізнавальної діяльності та надавав виняткову роль суб'єкту пізнання: « ... у
кожному акті пізнання присутній пристрасний внесок особистості, яка пізнає,
і ця добавка – не свідчення недосконалості, але конче необхідний елемент
знання» [37]. Використовуючи відкриття гештальтпсихології, де гештальт як
цілісний образ, форма або структура передбачає примат цілого над
частинами, М. Полані писав: «Акт пізнання здійснюється через
упорядкування низки предметів, що використовуються як інструменти або
6

Термін «наукова спільнота» увів до обігу наукологіі Майкл Полані.
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орієнтири, та оформлення їх в майстерний результат, теоретичний чи
практичний. Можна сказати, що в цьому випадку наше усвідомлення цих
предметів є «периферічним» стосовно головного «фокуса усвідомлення» тієї
цілісності, якої ми досягаємо в результаті» [37].
У своїх міркуваннях Майкл Полані виходив з розгляду предметності
людського сприйняття: будь-який об'єкт сприймається за допомогою
сенсорних органів людини як предмет на фоні, де фоном виступає не лише
зовнішні умови, а й внутрішні – інтелект, емоції, мотивація, досвід.
Відповідно, в будь-якому акті людського пізнання завжди міститься цей
«неявний» компонент знання. Такі «неявні» компоненти знання є
«периферійними, інструментальними» по відношенню до «явних»
компонентів, виражених в поняттях, та виконують функцію з'єднувачів між
«логічними розривами» при вирішенні будь-якої задачі. Розмір таких
логічних розривів визначається ступенем невизначеності даних в
розв'язуваної задачі. В даному випадку «осяяння», згідно М. Полані, можна
назвати епістеміологіческім стрибком, за допомогою якого долається логічна
прогалина.
Таким чином М. Полані розділяє знання на явне (focal knowledge, в
дослівному перекладі з англійської – «фокусне» або «центральне» знання) і
неявне (tacit knowledge, в дослівному перекладі з англійської – «мовчазне»
знання або «те, яке мається на увазі»). Явне знання – це центральне,
усвідомлюване, здатне до кодифікації, експліцитне знання, яке знаходиться у
фокусі пізнавального процесу, має безособистісний характер, може бути
виражено вербально або сформульовано в поняттях, судженнях, теоріях,
гіпотезах і передаватися опосередковано, без особистих зв'язків,
стандартними й відтворюваними каналами інформації. Неявне знання – це
периферійне, нераціоналізоване, неусвідомлюване (але не несвідоме),
імпліцитне знання, яке не артикульовано в мові й не допускає повної
екстеріорізаціі, має виключно особистісний характер та може бути отримано
шляхом безпосереднього особистого досвіду або навчання з використанням
остенсивних визначень, формується в діяльності та втілено в тілесних
навичках, схемах сприйняття, практичній майстерності. Прикладами
неявного знання можуть виступати вміння плавати, їздити на велосипеді,
керувати автомобілем і т.і., де знання правил дії недостатньо для освоєння
навику й необхідні безпосередні спостереження, особисті тренування, в тому
числі й під керівництвом інструктора. Характеризуючи емпіричність
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неявного знання, буде доречно згадати один з найбільш відомих афоризмів
Майкла Полані: «Ми можемо знати більше, ніж здатні розповісти»7.
Таким чином, згідно з М. Полані, будь-яке знання, що набувається
людиною, є особистісним в тому сенсі, що в ньому окрім явного компонента
(напр. поняття, теорії) завжди присутній і неявний компонент (напр. навички,
майстерність), залежний від індивідуальних характеристик суб'єкта. І,
навпаки, формування неявного знання є результатом присвоєння особистістю
знання явного. Однак, особистісне знання не можна вважати суб'єктивним,
оскільки воно підпорядковане незалежним від нього вимогам, але й
об'єктивним його назвати не можна, оскільки воно керується персональною
пристрастю й інтересами.
Також М. Полані описує три області (варіанти) взаємовідносин між
змістом мислення та мовними засобами презентації:
область «невимовного», де неявний («мовчазний») компонент знання
домінує і його адекватний артикульований вираз є ускладненим або
неможливим; характеризує особистісні знання, засновані на
переживаннях й життєві враженнях;
область інформації, що адекватно передається засобами мови, та де
неявний компонент знання збігається з текстом, носієм значення
якого є;
область «утрудненого розуміння», що характеризує неузгодженість
між невербальним змістом мислення й мовними засобами
презентації, та що не дозволяє концептуалізувати зміст думки; тут
явний і неявний компоненти знання не перетинаються.
Таким чином, артикуляція завжди залишається неповною по
відношенню до знання. Смисл наукових тверджень визначається неявним
контекстом прихованого, периферичного, «мовчазного» знання, яке має
інструментальний характер як «знання-навик», як know how, та є
невіддільний від неартикульованного інструментального знання й особистої
впевненості в істинності проголошуваного наукового судження.
У своїх міркуваннях М. Полані по-новому визначає роль феномена віри
в пізнавальному процесі: «Віра була дискредитована настільки, що, крім
обмеженого числа ситуацій, пов'язаних з сповіданням релігії, сучасна людина
втратила здатність вірити, приймати з переконанням будь-які твердження.
Феномен віри отримав статус суб'єктивного прояву, тобто став розглядатися
як якась недосконалість, що не дозволяє знанню досягти всезагальності.
Сьогодні ми знову повинні визнати, що віра є джерелом знання»[17]. Згідно
7

«We can know more than we can tell» (англ.).
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вченому, сама поява й існування в науці різних аксіом, принципів, засноване
на людській вірі в те, що світ є гармонійним цілим, що принципово
пізнається наукой.
Концепція «особистісного знання» дозволила М. Полані розвинути
антропологічну орієнтацію в своїй епістемології, яку можна звести до
наступних положень:
1) розвитком науки займаються люди, що володіють професійним
досвідом, майстерністю;
2) мистецтву науково-пізнавальної діяльності не можна навчитися по
книгах, оскільки воно передбачає оволодіння неявними знаннями, якими
можна оволодіти лише за допомогою особистих контактів дослідників, в
безпосередньому спілкуванні вченого-початківця із майстром, та де спроба
копіювання навичок майстра, наслідування його зразків діяльності, неминуче
породжує власні навички, вміння, досвід;
3) люди, що займаються наукою, не можуть бути відокремлені від
виробленого ними знання і замінені іншими людьми;
4) в науково-пізнавальної діяльності мають велике значення особисті
мотиви, персональний вибір, інтелектуальна самовіддача, пристрасть до
пошуку істини й особиста відповідальність, віра в науку та її цінність.
Таким чином, знання, що одержуються в процесі наукової діяльності, як
і сам цей процес, не можуть бути деперсоніфіковані. Особистісне знання
відображає не тільки дійсність, що пізнається, а й саму особистість, яка
пізнає, з її індивідуальним дослідницьким досвідом, особистіснокогнітивними механізмами пізнавальної діяльності, інтересом до нового
знання, персональним підходом до семантичного трактування й
використання теоретичних термінів. Неявний компонент особистісного
знання містить не тільки навички, але й інші особистісні характеристики
вченого, такі як інтеріорізовану культуру поведінки та етику відносин, етичні
регулятиви наукового пізнання, весь моральний досвід особистості.
В науковій діяльності моральна регуляція здійснюється двома шляхами:
через етос науки та через професійну етику вченого. Професійна етика
визначається характером взаємовідносин між вченими. Такі відносини, як і
загалом інтеграція вчених в наукову спільноту, формуються на підставі
солідарного прийняття ними певного етосу науки. Останній включає в себе
комплекс пізнавальних й моральних регулятивів наукової діяльності, в основі
яких лежать відносини між наукою та суспільством [2]. Тому етос науки є
важливою характеристикою інституційного розуміння науки [28, с. 560].
В той же час, розуміння практичного застосування моральних ідей та
принципів нормативної етики в діяльності науковця надає прикладна
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(практична) етика, що вивчає практичні моральні проблеми, які виникають
в конкретних ситуаціях морального вибору та мають вигляд моральної
дилеми з двома більш-менш рівнозначними й обґрунтованими рішеннями.
Культуру професійної поведінки науковця регламентує професійна
етика, яка, згідно з А. А. Гусейновим, «конкретизує загальні моральні
вимоги стосовно своєрідності відповідної професії та займається головним
чином нормами, правилами поведінки» [39]. Тому зміст професійної етики
визначає, «по-перше, кодекси поведінки, які приписують певний тип
моральних взаємовідносин між людьми що є оптимальними з точки зору
виконання ними своєї професійної діяльності, по-друге, способи
обґрунтування цих кодексів, соціально-філосовське тлумачення культурногуманістичного покликання даної професії» [45].
Як зазначає Т. Г. Аболіна «Професійна етика у сфері етичного пізнання
є конкретизацією загальних етичних норм, яка викликана до життя не тільки
специфікою відносин професійних колективів й суспільства в цілому, але й
особливістю особистісних відносин у професійній діяльності. Наявність
специфічних відносин між людьми в професійних групах формує особливість
моральних норм, покликаних регулювати ці відносини. За всієї своєрідності
цілей і завдань тієї чи іншої професії, які породжуються різними соціальними
умовами, в них є і сталі елементи, що випливають із самої природи
професійної діяльності» [38]. З іншого боку, оскільки «професії
відрізняються не тільки за об'єктом і об'ємом трудових зусиль, але й за
цілями впливу, розрізняють конкретні види професійної моралі і відповідно –
професійної етики: етика політична, юридична, дипломатична, медична,
педагогічна, театральна, етика менеджера, вченого, журналіста і т. і.» [38].
Таким чином професійну етику можна визначити як конкретизовану
систему моральних норм, принципів, стандартів, правил поведінки фахівця в
різних ситуаціях професійної діяльності. Зміст професійної етики є залежним
від типу професії, який визначає відповідний характер праці й відносин:
«людина-людина», «людина-суспільство», «людина-природа», «людинатехніка». Конвенціональні стандартизовані норми професійної етики,
прийняті конкретною професійною спільнотою, можуть бути виражені у
вигляді відповідного професійного етичного кодексу. Такі кодекси можуть
бути прийняти державними, комерційними, або громадськими організаціями,
та стосуватися як аспекту наукової або професійної діяльності, так і
конкретної професії або науки загалом. Наприклад: «Етичний кодекс ученого
України» (прийнятий загальними зборами Національної академії наук
України, 15.04.2009 року, Київ) [16], «Кодекс професiйної етики соціолога»
(прийнятий П'ятим з'їздом Соціологічної асоціації України, 20.05.2004 року,
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Київ) [24], «Норми наукової етики» (прийняті Сенатом «Товариства Макса
Планка для сприяння розвитку наук», 24.11.2000 року, Мюнхен) [33],
Рекомендації ЮНЕСКО «Про статус науково-дослідних працівників»
(прийнята Генеральною асамблеєю ЮНЕСКО 20.11.1974 року, Париж) [40].
Прикладна етика є особливим видом етики, який надає нове розуміння
проблем моралі й нове розуміння самої етики. У той же час, в науковій
літературі немає однозначного визначення прикладної етики. Існуючі
інтерпретації можна розділити на два типи тлумачень: 1) сучасний етап
розвитку етичної теорії та 2) застосування етичних понять до конкретних
життєвих ситуацій (кейсів). Ми використовуємо перший варіант трактування,
оскільки обсяг прикладної етики ширше, ніж сукупність проблемних полів її
конкретних застосувань [43].
Виникнення прикладної етики пов'язано, з одного боку, із загальною
логікою розвитку нормативної етики в XX столітті, в ході якого остання
пройшла шлях від критики Дж. Е. Мура всіх традиційних напрямків етики
(метафізичної, натуралістичної утилітаристської, емотівістской) до
формування метаетікі, а потім – дескриптивної (емпіричної) етики, і,
нарешті, – практичної, прикладної етики. З іншого боку, – пов'язано з
розвитком в XX столітті інститутів прав людини і різних громадських рухів
соціальної спрямованості.
Предметом досліджень прикладної етики є моральні проблеми, що
мають вид моральних дилем. Моральна дилема – це ситуація складного
вибору між двома протилежними варіантами поведінки або рішеннями,
кожне з яких є правильним. В основі моральної дилеми знаходиться
протиріччя між двома моральними нормами. Моральні дилеми не піддаються
формальному аналізу та не мають простого й однозначного рішення,
оскільки дотримання одного з правил з необхідністю вимагає порушення або
невиконання іншого, або коли в рівній мірі правильними є діаметрально
протилежні варіанти вибору. Різниця між моральною проблемою та
моральною дилемою полягає в тому, що в ситуації моральної дилеми кожен з
протилежних й взаємовиключних варіантів обов'язкової, належної дії може
бути морально обґрунтований. Як зазначає Л. В. Коновалової [26], моральні
дилеми можуть бути двох видів: 1) коли людина зобов'язана робити два
протилежних вчинки, оскільки обидва вони правильні, та 2) коли людина
одночасно і повнна, і не повинна здійснювати один й той же вчинок. При
цьому слід розрізняти моральну дилему, яка зачіпає фундаментальні
моральні цінності, та практичну дилему, пов'язану з труднощами прийняття
рішення.
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У межах проекту Модерну завжди відводилося важливе місце базовим
цивілізаційним принципам. У сучасному суспільстві всезагальні етичні
принципи почали виконувати більш дієву практично-регулятивну функцію
завдяки дедалі більшій участі в цьому процесі соціальних інститутів.
Загального розповсюдження набула думка, що в інформаційному суспільстві
зростає роль етичної регуляції поведінки. Водночас, є невирішеною ціла
низка проблем, пов’язаних з теоретичним розумінням, розробкою змісту
принципів та їх практичним, прикладним використанням. Пошуки
правильності самої по собі, незалежної прямо від наслідків здійснюється на
основі актуалізації в теоретичній етиці дихотомії «універсальнепартикулярне». На думку Ф. Даллмар: «… недостатньо морально – по суті
справи, навряд чи взагалі морально – повсюди проголошувати універсальні
цінності, не прагнучи одночасно надавати людям можливості, права, владу в
їх конкретних і багатоманітних місцевих умовах і ситуаціях» [12, с. 26].
Моральні норми і теорії можуть бути універсальними, з великою мірою
абсолютного змісту, але моральна практика є дуже різною, особливо з точки
зору глобальної справедливості. Утвердження моралі вимагає, насамперед,
чіткої стратегії і значних дій, спрямованих на забезпечення свободи і
можливості керувати власним життям для бідних, поневолених і підкорених.
Не можна не погодитися з тим, що: «Культивування людяності – це, таким
чином, двофокусне і моральне, і політичне завдання» [12, с. 26].
Проте серед філософів, які досліджують універсалізацію моральної
свідомості в ХХ ст. (Ч. Стівенсон, Р. Гейр, О. Г. Дробницький,
Р. Г. Апресян), переважає позиція, яка надає їй великого значення, визнає її
суттєвою властивістю моральних суджень (поряд з прескриптивністю та
імперативністю). Разом з тим О. Г. Дробницький наголошував, що як
формальний критерій даний принцип слугує лише для розрізнення
моральних суджень від неморальних. Змістовності принцип всезагальності
набуває в контексті розвинених форм моральної свідомості, що
передбачають активну, суб’єктну, продуктивну діяльність особистості при
формулюванні приписів і оцінок поведінки людей в добу Модерну. На його
думку, така форма сприйняття історичної дійсності визначила те, що
моральна свідомість першою продемонструвала здатність при осмисленні
конкретних форм персонального і суспільного буття давати їм точну оцінку
на засадах моральнісного досвіду [5, с. 79].
У сучасних умовах діяльність людей в тих життєво важливих аспектах,
які визначаються рівнем розвитку науки і техніки, стає системно
організованою, єдиною в масштабі всього людства. Але в тій частині, в якій
діяльність людей залежить від ціннісного вибору, культурної ідентичності,
187

людство залишається різноманітним, розділеним, розколотим. Як вихід із цієї
суперечності пропонується декілька конкуруючих сценаріїв: один –
орієнтований на домінуючу цінність однієї – західноєвропейської культури,
другий пропонує рівноправний діалог усіх культур; третій орієнтований на
творчий синтез та злиття культур в майбутньому, в результаті чого повинно
народитися щось одне й цілком нове. Всі ці підходи мають те загальне, що
явно або неявно спираються на ідею абсолютної моралі.
На думку А. А. Гусейнова, моральні мотиви не перебувають в одній
площині з прагматичними мотивами (мотивами розсудливості), що
виникають із природних потреб індивідуума, його соціального становища,
життєвих обставин тощо. Вони – за ними, над ними, є мотивами другого
рівня, свого роду надмотивами. Мораль як абсолютна цінність не може
вказати, що потрібно робити (про це кажуть інші форми людського знання і
практики – медицина, соціологія, механіка, дієтологія та ін.), але вона може
сказати про те, що за жодних умов робити не можна. Вона набуває дійсність,
і не тільки внутрішню, духовну, а також зовнішню, об’єктивну дійсність у
негативних (заборонних) діях. А. Гусейнов відзначає, що негативна дія не
тотожна відсутності вчинку, бездіяльності: вона являє собою: а) активне
блокування індивідуумом свого вчинку із числа тих, які йому хочеться
зробити і для здійснення яких у нього маються достатньо прагматичні умови;
б) таке блокування дій здійснюється з тієї єдиної причини, що вона є
морально неприпустимою. Особливо важливо розрізняти заборонну дію від
порочної бездії, коли індивід не робить те, що за його ж прийнятими
моральними критеріями повинен був зробити. Не робити того, що повинно
робитися і не робити те, що не повинно робитися – принципово різні
недіяння. В першому випадку ми не вчиняємо дій через свою розбещеність, в
іншому випадку – не здійснюємо розбещених дій [8, с. 32].
Негативна дія може бути категоричною, безумовною з тієї причини, що
йдеться про дію в тому пункті переходу мотиву в рішення, який цілком
підвладний свідомій волі людини. Дж. Мур у статті «Природа моральної
філософії» звертає увагу на те, що, коли мова йде про моральні обов’язки,
потрібно розрізняти правила, які відносяться до дій, від правил, які
відносяться до думок, відчуттів, бажань. Перші він назвав правилами
обов’язку, другі – ідеальними правилами. Таку різницю необхідно
враховувати з тієї причини, що дії перебувають під нашим контролем значно
більшою мірою, ніж наші бажання.
Таким чином, нормативна мораль у своїх абсолютних домаганнях
набуває практичної дійсності через заборони й заборонені (негативні)
вчинки. Цей висновок підтверджується не тільки логічним міркуванням. Він
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має також високий ступінь історичної достовірності. Заборони були і
залишаються основною і самою дійсною формою категоричних моральних
домагань, що реально практикувалися в історії. Ілюстрацією і доведенням
цього може служити Декалог8, що є основою морального життя багатьох
країн, які сповідують християнство, іудаїзм, іслам.
Тому, на думку А. Гусейнова, ідея абсолютної моралі являє собою
ідеальну точку відліку, яка: а) задається індивідом самому собі для моральної
кваліфікації власної поведінки та існує в модальності умовного способу; б)
набуває дійсності через категоричні заборони і відповідні їм негативні дії; в)
спотворюється, трансформується в свою протилежність у випадках публічної
апеляції до неї. При такому уточненні знімаються заперечення проти ідей
абсолютної моралі, які були висловлені в ході її історичної й теоретичної
критики, і вона набуває цілком сучасний вигляд, стає працездатною ідеєю [8,
с. 33].
Правильне розуміння ідеї абсолютної моралі не тільки не заперечує
культурно-конфесіональний і політичний плюралізм, воно є їх необхідною
передумовою.
Саме відокремлення в культурі Модерну моралі від наукового знання і
від релігії породжує складні ситуації як осмислення моралі, так і її
практичного застосування. Теоретичний спадок І. Канта створює можливість
для досить різних аргументів, у нього світ знання і світ віри не
перетинаються, а кожен виконує свою функцію. Але в людській свідомості і
культурі є присутніми обидва світи, інакше культура буде неповноцінною.
Люди мають різні ціннісні орієнтації і світська духовність має таке саме
право на існування, як і релігійна. І. Кант апелює до індивідуального
моральнісного досвіду як основи всезагального моральнісного досвіду, а
сучасна комунікативна етика є протилежним, але не взаємовиключаючим
підходом, бо і перше, і друге здійснюється на єдиній трансцендентній основі.
Тому проблема вічних, абсолютних цінностей залишається постійно
існуючим обрієм у просторі прагматично та праксеологічно орієнтованої
соціальної етики. Саме ця обставина обумовлює важливість поняття
«духовно-етичні цінності», яке враховує фактично паритетне співіснування
релігійної та світської духовності та їх спільну трансцендентну основу, яка
створює «феноменологічний досвід» (М. Шелер) і суттєво впливає на
регуляцію поведінки за допомогою творчого етичного мислення, ціннісного
за своєю природою.

8

Термін, що походить з грецької мови і означає «десять тверджень».
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Треба зазначити, що важливо враховувати універсалізацію вимог моралі,
на основі соціального досвіду різного масштабу (сім’я, народ, людство).
Водночас, не можна ототожнювати універсалізм моральних принципів як в
культурному, так і в теоретичному сенсі та їх абсолютність. Абсолютні
правила не мають винятків. З цього приводу Н. Фоушин зазначає, що тільки
для прихильника пацифізму та ненасильства заповідь «Не убий» є
абсолютною. Для більшості людей виключення допускаються як мінімум у
вигляді вимушеного самозахисту. В різних культурно-історичних типах і на
різних стадіях універсалізм більшою або меншою мірою ґрунтується на
екзистенційній
та
персоналістській
енергії
нормотворчості.
В
інтерсуб’єктивному просторі вона втілюється в харизматичних особистостях,
які стають зразками-ідеалами суспільної моралі. Проте, справжню життєву
енергію нормативні цінності набувають в ефективних соціальних інститутах
та моральнісній поведінці дедалі більшої кількості громадян держави. Для
доби глобалізації врахування і плідне використання обох факторів стало
обов’язковою потребою соціального функціонування, від якого, власне,
залежить доля людства [34, с. 73].
В умовах постіндустріального суспільства всі попередні історичні
форми універсальної етики у міру дедалі більшого руху до
загальнолюдського розуміння ціннісно-нормативних максим набувають рис
глобальної, планетарної етики. Хоч цей процес є далеким від завершення,
всеж інтенсивні розвідки такої перспективи, як у позитивному, так і в
негативному ключі, уже здійснюються. Сучасний процес глобалізації є за
формою тією об’єктивно-життєвою основою, яка відповідає споконвічним
прагненням до загальнолюдської єдності. Універсальна мораль є в цьому
розумінні випереджуючим час духовним творенням ідеалу, цілковите
практичне втілення якого було не на часі, але створювало хоч в ідеальній
формі норми, що були правдою людського життя, всупереч пануючій
неправді. Це прагнення до глобальної етики в прихованій формі завжди було
присутнім у традиційних релігіях і філософських вченнях.
Практична філософія і в наші дні не відмовляється від нормативних
переконань, присвячених в основному проблемі справедливості і вимогам
моралі в контексті загальноколективного існування. Персоналістські виміри
існування, зосереджені на «Я» ідентичності, власному житті кожної людини,
можуть бути правильними або неправильними, але ігнорувати соціальний
вимір буття людини можна лише теоретично, в реальному житті вони
неподільні. Водночас, моральні регулятори є ефективними в тому випадку,
якщо вони закорінені в етичному саморозумінні, що поєднує граничні обрії
власного життя з зацікавленістю в справедливості. Деонтологія загалом
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зорієнтована на пояснення і застосування моральних норм, але на питання
чого ми власне маємо бути моральнісними, практично не відповідає. Якщо
«спільне благо» перестає бути безпосередньо індивідуально-ціннісним, то
теорії справедливості віддаляються як від етики, так і від моралі в бік
політично-правового консенсусу.
У межах будь-якої соціокультурної життєвої форми суб’єкти комунікації
завжди орієнтуються на нормативну значимість аргументів, необхідних їм
для досягнення взаєморозуміння. Дискусія з приводу моральних проблем, на
думку Ю. Габермаса, є самодостатньою «рефлексивною формою дії,
орієнтованою на досягнення взаєморозуміння» [55, с. 158]. Людина з певних
причин може відмовлятися від дискусії такого рівня, але вона в будь-якому
випадку залишається суб’єктом повсякденної комунікативної практики, а
тому є суб’єктом моральності, навіть, якщо вона відмовляється від співучасті
у творенні морального дискурсу, і самими обставинами життєздійснення,
починаючи від найпростіших, змушена визначатись, і або приймати щось
свідомо, або не приймати. Дія, орієнтована на взаєморозуміння шляхом
комунікації, сама по собі імпліцитно несе певний нормативний зміст, бо
позитивна налаштованість на іншу людину є визначальною. Комунікативна
дія виконує важливу посередницьку функцію в процесах збереження
культурної традиції, соціальної інтеграції і соціалізації. На відміну від неї
стратегічна дія, що є орієнтованою на успіх, може ненадовго бути
самодостатньою. Проте, на думку Ю. Габермаса, переважання такої дії
«означало б рух до монадичної ізольованості стратегічної дії або ж до
шизофренії і самогубства. Якщо її практикувати протягом тривалого часу, то
вона стає саморуйнівною силою [55, с. 161].
Трансцендентально-прагматична стратегія передбачає дискурсивне
підкріплення претензій на нормативну значимість. Процедура практичного
дискурсу спрямована, насамперед, на перевірку дієвості норм. Зміст цих
дискурсів формується поза нормами, в безпосередніх процесах життєвого
світу. Конкретна вихідна ситуація, яка має елементи наявного порушення
згоди у питаннях, що стосуються певних норм, стає темою дискурсу.
Безумовно необхідно, щоб зміст тих обставин, які призвели до потреби
обговорення і досягнення консенсусу, оброблявся в ході дискурсу,
уточнювався, відсікалися несуттєві точки зору. В цій процедурі свідоме
використання принципу універсалізації може піддаватися критиці як надто
формалізоване. Водночас, позитивна оцінка культурних цінностей як «добра»
є недостатньо переконливою з точки зору їх інтерсуб’єктивної значимості,
всезагальності. Втілити їх у норми, які сприяють всезагальному інтересу,
можна на основі деонтологічної раціональності, властивої нормам
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належності, що є неможливим, якщо перевага надається лише ціннісним
пріоритетам. Водночас, шлях до адекватного повноцінного втілення цих
норм у життя є досить складним, навіть якщо існує визнання їх
універсальності. Нормативна освіченість є надзвичайно важливою в сучасній
демократичній державі, про що свідчить непроста історія сучасних
конституційних держав, які докладали значні зусилля для досягнення
нормативної культури суспільства.
Слабкі сторони етики дискурсу, які полягають, насамперед, у
формалізованому оформленні досягнутого консенсусу і неможливості
деталізованого врахування всіх нюансів емпіричної практики, відступають,
якщо ми цілком розуміємо переваги універсальної етики над
конвенціональною, моралі як ідеалу над природною моральністю в ході
культурного розвитку. З точки зору учасника моральної дискусії існує певна
дистанція щодо життєвого світу, цей світ виступає як визначальна сфера
моральності. В ході дискурсу предметом обговорення стає підвищення
нормативної регуляції в суспільстві, проблематизується усталене поле
традиційного і звичного в поведінці людей і все це знаходить виправдання,
виходячи із етичних принципів. У практиці повсякденності нормативність,
досягнута на основі дискурсу, є відмінною від ціннісних, безпосередніх
орієнтацій, інтегрованих у той чи інший стиль життя. Сучасна «нова
нормативність» є підпорядкованою умовам строго обґрунтованого
морального виправдання.
У своєму зародку етичний універсалізм вже є наявним у природній
моральності, формується в лоні традиції, але повноти досягає поєднавшись з
історичною свідомістю. В сучасному світі найвищим рівнем можна вважати
універсалізм, у межах якого усвідомлена необхідність його співіснування з
культурами, які цього рівня ще не досягли. У країнах, яким бракує
ментальності, для свідомого оволодіння найновітнішими технологіями
надзвичайно важливим є поширення універсалістської моралі. За умов
секуляризованої культури та кризи традиційних морально-етичних систем
ідея обґрунтування морально-належного за допомогою розуму, а також
раціонального контролю практично-технічної сфери з боку моральнопрактичної уможливлює легітимацію моральних норм. Можливість і
необхідність ціннісної переорієнтації, як в індивідуальній, так і в
інституціональній площинах знайшли втілення в процесах становлення і
розвитку прикладної етики, що стає вагомим чинником «нової
нормативності» в сучасному світі. Таке нормативне знання поєднується з
емпіричним, об’єднує прескриптивний та дескриптивний підходи в
соціальній етиці.
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Аргументи на користь раціональної абстрактної моралі і на противагу
традиційній моралі розробляє Ф. Хайєк. Він вважає, що розвиток моралі як
системи абстрактних норм, що регулюють поведінку людей, обумовлений її
особливим місцем між розумом та інстинктами, Разом з тим наполягаючи на
розрізненні «моралі» в її раціональній формі і «природної моралі», що носить
інстинктивний характер. «Природна мораль», побудована на цілях, що ведуть
до корисних результатів у мікросоціальних групах (об’єднаннях, що були
переважаючою формою соціальної організації далекого минулого). Така
мораль має опору в інстинктивних механізмах солідарності та альтруїзму, що
виникають щодо членів групи, а також природної агресивності до чужого
[56, с. 117]. Схожу поєднаність Е. Фромм небезпідставно порівнював з
«теплом стійла». «Моральні традиції» домінують за умов більш складних і
значно численніших форм соціального устрою. Ця мораль вимагає
культивування протягом значного часу суспільної звички і особливих
механізмі її передачі. В кінцевому результаті, на його думку, формується
«розширений порядок людського співробітництва». Така форма взаємодії
індивідів, при якій вони можуть обслуговувати життєво важливі потреби
один одного, не спираючись на тісні особисті зв’язки родинності і спільного
життя. Правила «розширеного порядку» носять всезагальний і абстрактний
характер, і мають форму заборон і приписів. В умовах капіталістичної
системи особливо важливими стають норми чесності, дотримання угод,
гарантія власності, впорядкування обміну, конкуренції й отримання
прибутку, а також виключення безпосереднього насильства і сваволі, що
підривають основи соціального життєвого ладу. Нормативна система
«розширеного порядку» відповідає необхідності підтримувати ринок як
механізм самоорганізації. Історично «розширений порядок» виріс із
постійного зниження значення малих громад і спілок при появі торгівлі, коли
нормальне життя групи почало залежати від купця, що найчастіше був
«іншим», чужим [56, с. 318-329].
Система нормативно врегульованої гостинності виникла в умовах
обміну товарами і не мала аналогу в примітивних спільнотах. Нормативний
захист індивідуалізованої власності створює умови особистісної свободи, бо
долає примітивні колективістські форми власності в умовах переважання
споживацької вартості товару над обмінною.
Ф. Хайек вважає, що позитивний характер взаємодії цих еволюційно
різних форм моралі може бути за умов, якщо інстинктивна ворожнеча
пригнічується, а солідарність і альтруїзм зберігає свій вплив тільки в
соціальному «мікросвіті». Частіше, на його думку, відбувається «підрив»
моралі «розширеного порядку» інстинктом. Агресивність знищує можливість
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обміну й співробітництва, а альтруїзм відволікає нас від професійної
діяльності та робить людей жертвою упереджених думок про важливість тих
чи інших проблем. Разом з тим сам «розширений порядок» виконує більш
ефективно завдання безпосереднього альтруїзму («альтруїзму цілей») через
реалізацію «альтруїзму правил». Виконуючи правила, ми даємо можливість
працювати безособовій, але точній «системі визначення переваг
різноманітних варіантів використання ресурсів». Тільки ринок, на
переконання автора, здатен «показати індивіду, яким чином він може внести
найбільший внесок у загальний котел». Заради максимізації спільного блага
Ф. Хайек підтримує позицію Д. Г’юма і Б. Мандевілля щодо необхідності
обмеження інстинктивних поривів творення добра без чітких уявлень і
прорахунків реальної можливості їх здійснення без руйнації економічної
системи. Збереження «розширеного порядку» виступає як природна
моральнісна межа, що раціонально осмислена і стоїть на заваді утопічному
моральному реформуванню суспільства, адже його руйнація «в ім’я
етичного… вдосконалення світу» призведе до загибелі і збідніння мільярдів
людей. Конструювання соціальної практики на основі інстинктивних
імпульсів (альтруїзм, солідарність, потреба в рівному розподілі)
неправомірно видаються за результат раціонального аналізу найкращих
правил людського співжиття, а мораль мікросвіту безпідставно переноситься
на суспільну макросистему [56, с. 340].
Через діяльність соціальних інститутів мораль має примусову силу щодо
індивідуальних та колективних суб’єктів життєдіяльності. Інституційна роль
всезагальної норми виконується в тому випадку, коли співпадає «культурний
габітус» (П. Бурд'є) та соціальне поле етичних уявлень (С. Московичі). Ми
вважаємо, що є необхідність запровадження поняття «етичний габітус», яке
фіксує соціальну ситуацію, коли об’єктивно існує можливе сприйняття
етичного принципу як безпосередньо наділеного смислом і цінністю. Разом з
тим треба враховувати, що етичні диспозиції, освіченість, компетентність є
не явними, але дуже важливими передумовами довіри до такого інституту,
включення його до соціального функціонування.
Водночас, питання про безпосередню значимість духовно-етичних
цінностей
за
межами
ессенціалістського
мислення,
позачасової
універсальності, трансісторичної норми та її трансцендентальних джерел
тісно пов’язане зі специфічним типом досвіду, який, на думку П.Бурд’є, є
інститутом, що виник в ході історичної інновації. Тому для етичної теорії є
важливим урахування реальних факторів, які обумовлюють абсолютний і
відносний зміст моралі, адже не може викликати заперечення те, що два
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індивіди наділені різними габітусами будуть по-різному сприймати одну й ту
ж ситуацію, виносити різні ціннісні судження.
В. Гьосле також вважає, що для виконання етикою своєї не лише
духовно-орієнтуючої функції, а й нормативно-регулятивної, необхідно
суттєве зміцнення її раціональної складової. Він поділяє думку, за якою
легітимація етичних норм у секуляризованій культурі вже не може спиратися
на традиційний етос і релігію, а потребує теоретичного обґрунтування
принципів та наголошує на зміні функцій практичної філософії. На його
думку, в царині практичної філософії співвідношення ціннісної
раціональності і цілераціональності пов’язане з відносно самостійними
онтологічними сферами буття людини в світі і відповідними до них
фундаментальними пізнавально-теоретичними операціями, завдяки яким
осягаються ці різні сфери. У площині ціннісної раціональності об’єктивним
підґрунтям принципів є обов’язки людини щодо природи, її обов’язки щодо
самої себе та її обов’язки щодо інших розумних істот; у площині
цілераціональності – технічна дія у вузькому розумінні та стратегічна дія.
Небезпечною для людського ціннісного світу цілераціональність стає лише
за умов її абсолютизації, коли повністю відкидають нормативні питання та їх
регулятивний потенціал. Як відзначає В. Гьосле, «…з поняття стратегічної
раціональності аж ніяк не випливає тотальна інструменталізація людьми одне
одного» [10, с. 80].
Основна аргументація В. Гьосле ґрунтується на тому, що стратегічні
практики є справді джерелом конфліктів, орієнтація на загально визнані і
навіть групові та індивідуальні інтереси створює значні перешкоди для
комунікації. Але саме такий тип дій власне й становить моральну проблему,
роз’єднаність їх з етичними принципами не означає, що вони обов’язково
суперечать цим принципам цілком. На його думку, в інтелектуальних колах
широко розповсюджене уявлення, що вивільнення цілераціональності від
ціннісної раціональності призводить до небезпечних побічних наслідків
розвитку техніки. Водночас, ці проблеми не можуть розв’язуватись поза
межами нормативного запитання «Що є правильним?». Без переорієнтації
деяких усталених ціннісних уявлень не можна досягти і практичних змін, які
потрібні, аби техніка справді слугувала людині, а не приносила її в жертву
власному розвитку. Відокремлення ідеї істини від ідеї блага відбулося
внаслідок відокремлення науки від філософії як цілісного погляду на світ,
що, в свою чергу, є не останнім фактором ненормальності розвитку техніки.
На необхідність подолання цього негуманного розвитку техніки спрямовані
зусилля з інституалізації знання, яке є не суто спеціальним, емпіричним, а
нормативним і ціннісним. Без нормативного стандарту з його раціональною
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аргументацією і обґрунтуванням неможливо встановлювати нормативні
орієнтації людської діяльності.
Активізація в другій половині ХХ ст. досліджень, спрямованих на
дискурс як фрагмент усної або писемної мови, що обумовлює соціальну,
епістемологічну та риторичну практику групи, є проявом зростання ролі
дискурсу в сучасних процесах нормативної регуляції поведінки людей.
Етичний дискурс є найбільш важливою складовою легітимації соціальної
практики, засобом конституювання її. Кожна ситуація, що фіксується і
підтримується звичаєм, визначає певний вид організації публіки, можливості
форматування групи.
З одного боку, дискурс формується та обмежується суспільною
структурою в найширшому значенні цього слова і на всіх рівнях: класовими
та іншими соціальними відносинами на соціальному рівні, відносинами,
специфічними для конкретних інституцій, таких, як право та освіта,
системами класифікації, різними нормами й умовностями як дискурсивної,
так і недискурсивної природи. Дискурс сприяє укладанню всіх тих вимірів
суспільних структур, які формують його, та норм, умовностей, відносин,
інституцій, що лежать поза ними. Як зазначає Н. Фейрклоу, «дискурс – це
практика не лише репрезентації світу, а й означення світу, укладання та
конституювання світу у значенні [15, с. 64].
У своєму аналізі того, як дискурс визначає різні виміри соціальної
структури, Н. Фейрклоу визнає своїм джерелом М. Фуко, який характеризує
дискурс як практику, що систематично формує об’єкти, про які вона
говорить. Як уже зазначалося, найбільш загальне розуміння дискурсу – це
просто мова в процесі її застосування. Проте майже всі сучасні теоретики
дискурсу ускладнюють цю просту концепцію. Так, С. Міле додає
прагматичний вимір, наголошує на тому, що «дискурси – це не просто
сукупності висловлювань, або тверджень, вони складаються з висловлювань,
які мають значення, силу та вплив у суспільному контексті» [15, с. 13]. Вона
вважає, що твердженнями є ті висловлювання, які мають якусь інституційну
силу, а тому можуть бути співвіднесені з певною формою авторитету.
Саме до цього визначення ми приєднуємося, маючи на меті дослідити
базові елементи розвиненої форми морально-етичного дискурсу сучасності,
закоріненому в минулому.
Дискурс є втіленням певного культурного контексту, ситуативного
контексту, вербального контексту, він має певну форму зв’язаності та
єдності. У даній роботі ми не поділяємо суто лінгвістичне ототожнення
дискурсу з текстом. Морально-етичний дискурс включає об’єкти, варті того,
щоб про них говорити, і він включає в практику соціальних інституцій,
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встановлює ієрархії всередині інституцій та регулює все цінне для певних
інституцій.
Аналіз дискурсивних практик є важливим для осмислення сучасної
форми моральної свідомості, яка розвивається через активні комунікації,
живе і трансформується в просторі прямого і опосередкованого спілкування з
використанням комунікаційних каналів (преса, телебачення, Інтернет). Такий
дискурс, як вид мовної комунікації є орієнтованим на обговорення й
обґрунтування будь-яких значимих аспектів дій, думок і висловлювань його
учасників. На думку Ю. Габермаса, звичайне спілкування проходить звичним
чином, а його значимі аспекти «наївно передбачаються» учасниками. На
відміну від нього процедура дискурсу вимагає, щоб всі мотиви дій його
учасників були анульовані, окрім готовності до спільного досягнення
взаєморозуміння. Таким чином, організований дискурс дозволяє зробити
явними цінності, норми і правила соціального життя. Разом з тим відповідні
мовні акти саме й слугують для того, щоб розрізняти суще від належного,
сутності від явища, буття від видимості і отримати в результаті справжній
консенсус учасників комунікації. Проблема полягає в тому, що справжній
консенсус може бути досягнутим лише компетентними учасниками дискурсу
і їх компетентність є також предметом обговорення. Вихід із цього кола
Ю. Габермас вбачає в допущенні в процесі дискурсу «ідеальної мовної
ситуації», при якій немає не тільки зовнішнього примусу на процес
комунікації, а й внутрішнього, породженого її власними структурами.
Оскільки така форма мовної комунікації є не суто теоретичним винаходом, а
ґрунтується на базі значного досвіду громадянського публічного дискурсу в
Європі, то йдеться про його вдосконалення, вибір найбільш ефективних,
підтверджених на практиці процедур. Якщо недостатність рівня
компетентності учасників дискурсу з конкретних питань зазвичай не
викликає сумнівів, то ще донедавна морально-рефлексивна компетентність
людей апріорі вважалася завжди наявною [56, с. 318]. В умовах багатьох
«моралей» (М. Шелер), браку єдиних для спільноти граничних засад
моральності, організовані дискурсивні обговорення морально-етичних
проблем на відміну від стихійної і часто непродуктивної їх форми стають
об’єктивною потребою як механізм відтворення ціннісної структури і зняття
напруги на різних рівнях сучасного плюралістичного суспільства.
Ще більшої орієнтації на практику при аналізі дискурсів притримувався
М. Фуко. На відміну від знання – логосу, він орієнтувався на phronesis9 як
9

Phronesis («фронезіс») - філософський термін, введений Аристотелем у праці «Нікомахова етика», означає
розсудливість або практичну мудрість; відрізняється від теоретичної або споглядальної мудрості - «софії»
(sophia).
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тип знання, спрямований на конкретну ситуацію. Для Фуко praxis і свобода
походять не із універсалій та теорій. На противагу Ю. Габермасу він вважав,
що спротив і боротьба на відміну від консенсусу є надійною основою
практики свободи. На думку М. Фуко, така боротьба є центральною для
громадянського суспільства як всередині, тобто у відносинах між різними
групами громадянського суспільства – групами різної статі чи етнічної
приналежності, так і у відносинах громадянського суспільства з урядом чи
бізнесом, де боротьба проти домінування може бути названа засадничою для
громадянського суспільства [5].
Серед проблематики основних сучасних публічних соціально-етичних
дискурсів найбільш вагомо представленими та обговорюваними є соціальна
справедливість та соціальна відповідальність. У сучасному світі – на початку
ХХI ст. – демократичний капіталізм є, за загальною думкою соціологів,
політологів, економістів найбільш перспективною моделлю політичної та
економічної організації, яка визначається Ф. Фукуямою як «…ліберальний
режим всезагальної рівності, у встановленні якого боротьба за людську
гідність досягає своєї кульмінації» [53, с. 14]. Функціонування такого
суспільства пов’язано з необхідністю подолання постійних соціальних
проблем, розв’язання яких не має простих рецептів. Утримання, відтворення
і трансляція цінностей життєво необхідних такій формі життя – завдання не
тільки урядів, макросоціальних, а деколи й утопічних проектів, але
насамперед всього громадянського суспільства, яке спирається на людські
звички, традиції. Над сім’єю як первинною ланкою виникнення
моральнісного досвіду надбудовуються різні інститути громадянського
суспільства, які включають не тільки добровільні асоціації, клуби, спілки,
освітні та благодійні установи, а й економічні підприємства, церкви, ЗМІ.
Зростаюча в сучасному світі уніфікація державних інститутів загострює
ставлення людей до своїх культурних особливостей, важливості збереження
нормативної своєрідності та готовності нести певні, в тому числі й
економічні втрати. На думку Ф. Фукуями, «…проблеми глобальної
конкуренції, як політичної так й економічної, все частіше будуть
формулюватись саме в термінах культури» [53, с. 18]. Фундаментальна
потреба в соціальному визнанні у вигляді гідності й честі перемістилася до
сфери професійного самоствердження і набагато більше впливає на
успішність економічного життя, ніж дехто вважає. Етичні навички й
моральні зобов’язання, виховані традицією, в достатньо самоцільному
варіанті породжують різні форми солідарності в сфері бізнесу. В сучасній
науці це дістало назву «соціального капіталу» в якості здібності людей до
асоціації заради спільних цілей, до виникнення органічної спільнотності на
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основі норм і цінностей, що поділяються людьми, як у господарчому житті,
так і в інших соціальних сферах. Соціальний капітал у формі реальної
солідарності, моральної єдності може зменшуватися під впливом поганої
державної політики, але тільки зусиллями суспільної самоорганізації може
поповнюватися. Політичні інститути лише опосередковано можуть
створювати деякі передумови для такої активності, але прямо створювати її
не можуть. Для осмислення моральної культури в модусі відповідальності,
яка відповідали б сучасним реаліям, плідним було б не протиставляти її
«досучасним» моральнісним навичкам, а розглядати їх у формі
взаємодоповнення і взаємопідтримки.
Форма належності соціальної відповідальності може сприйматися
особистістю як внутрішньо важлива і значима за змістом, якщо цей зміст є
творчим синтезом логіки гідності, честі, обов’язку і справедливості не тільки
на рівні ментальності, навичок, поведінкових практик, а і в діяльності
базових соціальних інститутів, реальних політичних, правових, державних
установ. Сучасною моделлю самовідповідального суспільства є основана на
принципах справедливості відповідальна демократія. В наш час особливо
активно відбувається перехід справедливості із особистої чесноти
традиційної моралі в універсальний етичний принцип, який стає суспільним
обов'язком. «Відповідальність, яку накладає справедливість, що стала
центральним нервом суспільного обов’язку, базовим етичним концептом
залежить від їх присутності в системі реальних соціальних відносин,
опосередкована можливостями конкретного соціуму, якістю його
інтелектуальних, ідеологічних процесів».
Справедливість як колективна морально-оціночна діяльність і соціальна
практика має онтологічну, духовну основу. Про наявність глибинно-духовної
потреби в «зрівнюючій» справедливості свідчить її постійна важливість, як
основи ціннісно-ідеального розуміння спільнотності. Цим вона підтверджує
своє право на втілення життєвої правди, яка виходить за межі колективного
досвіду співжиття будь-якої конкретної спільноти, і стає основою
проблемності в пошуках визначень справедливості. Водночас, принцип «роз
поділяючої» справедливості в царині економіки дійсно набуває етичного
звучання лише як процедурна, інституційно підкріплена модель соціальної
солідарності. Певна рівність людей в розподілі при забезпеченні
елементарних потреб уже існувала на зорі людства і новий, сучасний дискурс
справедливості вибудовується на засадах поєднання етики, права і політики.
Деонтологічна проблематика суспільного буття сфокусована на
справедливості, як на фундаментальній умові колективного життя.
Починаючи з «теорії справедливості» Дж. Роулза, «дискурсу справедливості»
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у зв’язку з ідеєю консенсусу в соціальній філософії Ю. Габермаса, пошуку
нового дискурсу справедливості, який завершився теорією політичної
антропології О. Гьоффе, розробкою цієї проблеми в працях К. О. Апеля,
Г. Йонаса, П. Рікера, А. Макінтайра та ін.
Відродження традиції такого ціннісного дискурсу відбулось у формі
широких міжнародних дискусій між різними представниками гуманітарного
знання з використанням теорії ігор та теорії рішень, що призвело до виходу
за межі традиційного моралізування. Ригористична форма морального
обов’язку перетворюється у чисту умовність при зростаючому етичному
релятивізмі. Нездатність оціночних категорій «добро» і «зло» стати
практичними направляючими орієнтирами суспільної моральної свідомості
проявилася в наш час з усією силою. Ціннісний універсум, що вибудовувався
на основі категорії совісті як граничній інстанції, втратив свої безсумнівно
засадничі критерії в процесі виникнення та розвитку психоаналізу.
Врятувати соціальну мораль від перемоги відносності над універсальним
і абсолютним началами могла б тільки така цінність, яка б об’єктивно
відповідала духу сучасної епохи з її процесами масовізації та глобалізації.
Повернення до моральної проблематики справедливості з урахуванням
вимоги універсалізації може бути дійсним, якщо формулюються суто
моральні нормативні структури на зразок принципів справедливості
Дж. Ролза. П. Рікер цінність справедливості вважає відповідною тому
політичному рівню організації суспільства, яке конституює політику як
інституту. Живий, моральнісний аспект надає нормативним узагальненням
конкретної моралі статус регулятивної впливовості. Бажання жити разом,
властиве певній історичній спільноті, стає основою легітимності політичних
інститутів, ставить перед ними завдання, спрямовані на закріплення цього
бажання у вигляді стабільного соціального світу, здатного до саморозвитку.
Розгляд проміжного місця ідеї справедливості між «добрим» і «злим»
П. Рікер поглибив твердженням, що тільки така діалектика дозволяє ідеї
справедливості виконувати регулятивну роль стосовно соціальної практики.
[41, с. 187].
Власне моральнісний сенс «доброго» позначається О. Гьоффе у вигляді
дистрибутивного розуміння загального блага: «добрим» є те, що є таким для
кожної людини. Моральнісна обов’язковість у цьому випадку позбавляється
зовнішньої примусової сили. Хоч у царині соціальної моралі така логіка не є
основним аргументом, вимагання справедливості повертає конкретну
соціальну мораль до її витоків у вигляді реальної соціальної вини одних груп
чи окремих людей щодо інших. Попри те, що висока особистісна моральність
не належить до пріоритетів сучасного суспільства, почуття справедливості
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ніколи не пориває з нею, бо, як відзначав Ф. Ніцше, висока, ясна, так само
глибока, як і поблажлива об’єктивність справедливого ока є прикладом
довершеності і найвищої майстерності на землі.
Ті сумніви в універсальності справедливості, які особливо характерні
для теоретиків комунітаризму, на нашу думку, мають сенс і найбільш
яскраво відбиті в питанні А. Макінтайра «Чия справедливість?», що стала
назвою його праці. Використання філософсько-антропологічних засад,
апеляція до людства, як до певної морально справедливої спільності, знову
піднімає втілення ідеї на такий рівень абстрактності, при якому нормативнорегулюючий, деонтологічний аспект стає не більш ніж умовністю.
У духовно-культурному вимірі універсальність справедливості як
рівності залишалася в сфері бажань, доки реальні інтереси і права майбутніх
поколінь не стали складовою політичних стратегій. А морально-ідеальне
проголошення справедливості, як рівності, настільки девальвоване
лицемірством та ідеологічними зловживаннями плакатного типу, що навіть
на рівні масової свідомості викликає щонайменше скепсис. Водночас,
трагічний досвід ХХ сторіччя свідчить про те, що брак моральнісної форми
справедливості на рівні індивідуального суб’єкту життєдіяльності призводять
до девальвації інституціональної справедливості в очах громадян, що в свою
чергу сприяє їх нездатності стати на перешкоді сваволі та несправедливості
державної влади. Без такого підґрунтя неможливо ліквідувати всі прояви
«неправової держави», оскільки не можуть нормально функціонувати такі
складні системи, як суд, політика та засоби масової інформації.
Цілком виправдано Дж. Ролз вважає, що «справедливість є найпершою
чеснотою соціальних інститутів так само, як істина для теорії пізнання» [42,
с. 230]. Без підтримки з боку моральнісної справедливості будь-який
державно-правовий порядок правомірно розглядатиметься як примус і
насильство. Ще Августин Блаженний писав: «Держава без справедливості –
що ж це, як не великі банди розбійників». Впливовість теорії справедливості
Дж. Ролза визначається тим, що домінуючі у західному світі утилітаризм та
імморалізм втратили свої позиції на фоні активізації неоконсерватизму.
Моральні основи динамічного суспільства, вибудуваного на демократичних
підвалинах, не могли вже ґрунтуватися ні на авторитарній формі морального
ідеалу, ні на надмірно релятивістській формі морального впливу.
В теорії Дж. Ролза справедливість розглядається як важливий чинник
постійно присутньої в історії громадянської непокори, аналізуються три
ступеня розвитку почуття справедливості та її пов’язаність з благом. До
основних суспільних благ він відносить право і свободу, шанси й владу,
прибутки та добробут, самоповагу. Значний резонанс, який викликала ця
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теорія, та її надзвичайна авторитетність і на сьогодні не можуть бути
випадковими. Адже до переліку благ закладаються справді основоположні
онтологічні ціннісні орієнтації, скореговані на конкретну культурноісторичну реальність. Добробут, влада і свобода є основними усвідомленими
проблемами людського життя наприкінці ХХ ст., оптимальне розв’язання
яких означало б досягнення найбільш позитивного реального підґрунтя для
духовно-етичного самопочуття, бо в кінцевому результаті відбувалося б
гармонійне поєднання на практиці і в царині духу життєвого, загального і
вищого благ. Найбільші перешкоди для реалізації такого грандіозного
проекту виникають внаслідок недосконалості права, відсутності шансів,
незадовільності прибутками, що в свою чергу спричиняє неможливість
самоповаги. Саме з огляду на те, що розробка засадничих принципів
справедливості, на думку Дж. Ролза, здійснюється як свідома мета, що
виключає у вихідних позиціях природну або ж соціальну випадковість, може
бути досягнута справедливість як чесність.
Два базові принципи справедливості сформульовані Дж. Ролзом так: 1)
Кожен має рівні права та цілком задовільну систему однакових основних
свобод, яка є однаково можливою для всіх; 2) Соціальні та економічні
нерівності мусять розподілятися так, щоб бути якнайкориснішими для
найменш забезпечених членів суспільства та бути пов’язаними зі становищем
й посадами, доступними для всіх за умов чесної рівності можливостей. [42,
с. 231-232].
Такі принципи цілком відповідають засадам соціально орієнтованої
держави, з демократичною системою організації і відповідною економікою.
В контексті сучасних економічних проблем найбільші сумніви викликає
дійсна справедливість первісного придбання майна, якщо йдеться про
природу, адже, як слушно зауважує О. Гьоффе, «...більш прийнятним було б
вважати природу власністю всього людства і той, хто на ній працює, є лише
другим, а не першим її власником. Тобто все людство (включаючи і майбутні
покоління) має загальне, колективне право на Землю» [11, с. 25].
Саме апеляції до вищої універсальної справедливості створюють
особливість, зрозумілу кожній людині, і яка існує в просторі не знання, а
віри. Без урахування такого аспекту і теорія суспільного договору, і
розуміння справедливості збіднюється і потрапляють у пастку абстрактних
антиномій.
П. Рікер
з
цього
приводу
відзначає:
«Коли
справедливе
підпорядковується доброму, справедливе має бути розкрите; коли ж
справедливе породжується процедурними засобами, справедливе має бути
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сконструйоване: воно не дане наперед; передбачається, що воно є
результатом обговорення за умов абсолютної справедливості» [41, с. 215].
Висновки. 1) У сучасній гуманітарній науковій літературі існує певна
мода на використання поняття дискурсу. На нашу думку, з одного боку це
пов’язано з тим, що культура сучасного світу глобально комунікативна і
розуміння конкретних контекстів визначає групові й стратифікаційні межі
соціальної інтеракції. З іншого – поняття дискурсу має широке коло
інтерпретацій від загальних до конгруентних конкретним теоретичним
побудовам, що ускладнює його розуміння й використання в науковому
дослідженні та дозволяє багатьом авторам визначати його на свій смак. 2)
Поняття дискурсу від часів Античності до сьогодення пройшло довгий й
контроверсійний шлях семантичної й філософської еволюції від звичайного
викладу або розповіді про щось до вербалізованого способу мислення,
репрезентації певної ідеології чи соціальної дії. В певному сенсі така
еволюція репрезентує когнітивний розвиток світосприйняття, його
онтологічні, гносеологічні, аксіологічні, герменевтичні, логіко-семантичні
компоненти. 3) Науковий дискурс істотно відрізняється від будь-якого
іншого контекстуального дискурсу (політичного, релігійного, екологічного
тощо), бо через інтертекстуальну сукупність висловлювань репрезентує,
перш за все, епістемологічне мислення з притаманною логічною причиннонаслідковою структурою. 4) Науковий дискурс невірно ототожнювати з
академічним дискурсом, оскільки «академічний» стосується процесів
навчання, викладання, а «науковий» – досліджень й здобутку достовірного
знання. 5) Науковий етос є результатом інституціоналізації цінностей і норм
наукової етики у вигляді формальних й неформальних імперативів, приписів,
заборон, дозволів, настанов, санкцій тощо. 6) Науковий дискурс як і
науковий етос є результатом консенсусу, проте перший – комунікативного, а
другий – морального. 7) Науковий дискурс розвивається в межах, які
конвенціонально й інституційно визначені науковим етосом, в той час як сам
науковий етос було сформовано науковим дискурсом; а трансформації
наукового дискурсу призводять до змін в етосі науки. 8) Моральна регуляція
наукової діяльності відбувається в конкретних ситуаціях складного
морального вибору між досягненням наукових цілей, структурно
обумовлених й конгруентних існуючому й усталеному етосу науки, та
етичними, моральними умовами такого досягнення. Останні на підставі
амбівалентності вченого мають всі ознаки моральної дилеми, яку й дозволяє
вирішити інструментарій прикладної етики із залученням явного та неявного,
практичного змісту особистісного знання. 9) В надзвичайно динамічній і
багатовимірній культурі Постмодерну проблематизується ідея універсальної
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моралі. Форма всезагальних абсолютних принципів моралі була найбільш
дієвою в умовах переважання класичного етико-філософського дискурсу.
Але у просторі багатоманітних дискурсів зростає роль соціальноорганізаційної форми задіяності етичних імперативів в інститутах релігії,
права, конвенціональної моралі. Інституалізація моралі виступає відносно
самостійною складовою в функціонуванні основних соціальних інститутів,
завдяки чому суттєво зростає інтегративна функція універсалістської моралі.
Системоутворюючі базові цінності проекту глобальної етики мають значний
об’єднуючий
потенціал,
який
органічно
доповнює
культурну
багатоманітність в процесі формування сучасного соціально-етичного
дискурсу Постмодерну.
Як зазначалося вище, за влучним визначенням Ю. А. Іщенко [17,с.189],
науковий дискурс – це предметне, послідовне, системне і обґрунтоване
мислення, що опосередковане комунікативними актами у різних вимірах
людської діяльності, пов’язаних з наукою. Тож першочерговою причиною,
основою й змістом наукового дискурсу є наукове мислення із відповідним
йому логічним й когнітивним інструментарієм. В той же час, як було
наведено на початку нашої роботи, згідно досліджень Е. Тоффлера [47, 48],
сьогодні все більшого поширення набуває «кліпова культура», особливістю
якої є алогічність, розрізненість, уривчастість, мозаїчність й фрагментарність
інформації, короткочасність її достовірності. В даній ситуації постає
актуальне питання щодо відтворення наукового дискурсу.
Враховуючи існуючі на сьогодні в Україні соціально-економічні умови,
– еміграцію науковців та осіб з вищою освітою, недолуге фінансування
наукових установ, застарілі моделі менеджменту наукової діяльності та
самоексклюзію національної науки з процесів наукоємних досліджень тощо –
реформування наукової сфери вже треба здійснювати «хірургічним» шляхом
відсікаючи все нежиттєздатне і застаріле від державного фінансування без
будь-якого жалю. За рахунок такого скорочення мають краще фінансуватись
актуальні для держави й інноваційні наукові проекти.
Українська наука має творитися не на кафедрах чи в кріслах, а в
лабораторіях,
в
інноваційних
міждисциплінарних
міжнародних
дослідницьких проектах. Більш того, починати навчання науці треба не з
університетів, а з дитсадків, з молодшої школи. І мова йде не лише про
демонстрацію яскравих фізичних чи хімічних експериментів, а перш за все
про навчання науковим принципам, критичному мисленню, елементарним
формам логічного аналізу тощо.
Сьогодні широке розповсюдження фейкової інформації та її
затребуваність різними суспільствами свідчить про парадоксальне
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поширення псевдонаукового мислення серед людства. Тому, аби не
опинитися у Новому Середньовіччі вкрай важливо формувати
наукоорієнтоване
суспільство,
наукоорієнтованих
громадян,
наукоорієнтовану молодь.
В той же час враховуючи екологічні й техногенні виклики майбутнього
не можна ігнорувати етичний компонент наукового дискурсу, привіття вмінь
з етики наукової комунікації й досліджень. В епоху постістини (англ. posttruth) достовірність інформації, зокрема наукової інформації стає не лише
етичною цінністю наукового етосу, а вітальною умовою існування інституту
науки.
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Г.І. Шалашенко
Рефлексивна антропологія і деякі проблеми формування
наукового дискурсу соціальної теорії
207

Розглядаючи питання про особливості наукового дискурсу в соціальній
теорії, варто було б, напевне, насамперед згадати про два історичні процеси,
які, якщо обмежитися поверхневим поглядом, певною мірою рухалися
паралельно, проте у сутнісно-системному вимірі не тільки мають точки
перетину, але є принципово взаємопов’язаними. Результатом одного з
означених процесів стає поява нового типу знань, новизна якого в першу
чергу полягає в тому, що його масштаб задається експериментальною
формою виробництва цих знань. Менш помітною, проте, є та обставина, що
така форма виробництва знань, яка активно почала розвиватися з середини
18-го ст. і отримала з часом назву «науки», накладала цілком певний
відбиток і на методологію самоусвідомлення тогочасної людини, зокрема на
формування такого поняття як
«людське суспільство». Фіксація цієї
обставини наштовхує на певні роздуми, по-перше, щодо того, що
формування специфічного для наукового дискурсу раціонально
контрольованого і контролюючого осягнення сутностей рухалося невідривно
від зведення демаркаційної лінії, яка знаменує усталення людського
суспільства як історичної категорії, в сенсі категорії, характерної лише для
певного історичного етапу існування людини. Напевне, тут слід говорити
про стосунки між двома моментами єдиного процесу, які характеризуються
як взаємозв’язок і взаємовплив. Тобто ми маємо справу з процесом, в якому
формування специфіки наукового дискурсу можна тлумачити як певний
маркер «виштовхування» людського буття за межі
«решти» світу.
Усвідомлення історичного характеру, тобто застосовуваності категорій
«генези», «походження», «становлення» тощо до звичного вже тепер
розподілу величезного масиву знань про світ на природничі науки та науки
про культуру і суспільство, не те щоб заперечувало права на існування такого
розподілу (хоча інтенсивний розвиток міжгалузевих, міждисциплінарних
досліджень давно вже вносить свої корективи в це питання), проте
спроможне кинути на нього певну додаткову «методологічну тінь».
Принаймні, історичний підхід до факту утвердження цього модерного
розмежування міг би посприяти застосуванню певних методологічних
новацій для соціально-наукового аналізу, спираючись на ту обставину, що, як
відзначає Ґ. Ліндеман, «аж до 18-го століття не тільки людина, але й інші
сутності були носіями процесу осуспільнення» [1; 59]. Звичайно,
методологічний перегляд феномена соціальності не передбачає прямого
повернення до донаукових форм надбання знань і відповідного їм
самоусвідомлення людини, коли розуміння того, що у дослідницькому
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обіході поводитися з людьми не можна так само, як можна поводитися з
щурами чи квітами, ще не набуло сучасної гостроти і чіткості. Жодне
найглибше взаємопроникнення стикових галузевих знань про навколишній і
внутрішній світ людини не в змозі розвернути назад історію становлення
наукового пізнання як особливого типу осягнення цього світу. Проте сучасна
соціальна теорія могла б суттєво збагатитися в методологічному плані,
зосереджуючи свою увагу не стільки на операції, так би мовити, зовнішнього
розмежування, тобто на питаннях прямого віднесення певного сущого до
розряду соціальних персон, а швидше орієнтуючись на природничо-науковий
спосіб дії, визначатися з внутрішніми, динамічними «межами» соціального, –
наприклад, по лінії «живе-неживе», з використанням «біомедичного порядку
розмежування». Питання про те, де починається і де закінчується життя стає
нині питанням соціальної теорії, входить у спосіб сучасної регуляції
внутрішнього межування суспільства, до певної міри виправдано ігноруючи
«антропологічні запобіжники». Більш того, це входження біомедичного
порядку розмежування, «дратуючи» людське самоусвідомлення цілою
низкою «природничих» проблем на кшталт проблеми смерті мозку (повна?
часткова?), або проблем зачаття, переривання вагітності, «життя» ембріону,
маніпуляції з родовими клітинами тощо, гучномовно нагадує про права
такого виміру світу людського буття, як тілесність, все наполегливіше
залучаючи до суспільної практики сьогодення питання про те, які тіла взагалі
слід вважати живими і персональними, а відтак і пов’язаними з
підпорядкуванням певним соціальним нормам. В методологічному арсеналі
наук про людину, таким чином, виникає ситуація «принципового переходу
до непевності», яка вимагає теоретико-методологічного інструментарію,
котрий здатен був би рефлексивно осягнути цей перехід. А це означає не
тільки принципову зміну антропології, яка віднині може бути виключно
рефлексивною, але й перебудови системи нормативних уявлень про те, якою
має бути людина і якою має бути світ людських взаємовідношень.
Певний нарис можливого напрямку напрацювань такого теоретикометодологічного інструментарію пропонує, наприклад, Ґеза Ліндеман в цілій
низці робіт [1–3], часто об’єднаних між собою до того ж однією рисою, яка
цікавить нас у першу чергу, а саме: всі вони тою чи тою мірою мають
відношення до проблеми взаємостосунків філософської антропології та
соціальної теорії, антропології та соціології, критичного аналізу або
дослідження історичної долі та, відповідно місця філософськоантропологічної рефлексії в системі людинознавства тощо.
Так у роботі «Соціологія – антропологія та аналіз порядків суспільного
розмежування (Grenzregimes)», розгляд питання про те, як можна мислити
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стосунки між антропологією і соціальною теорією Ґ. Ліндеман починає з
аналізу рефлексивного характеру
теорії позиціональності Г.Плеснера.
Спираючись на добутий в процесі такого аналізу висновок про те, що
ексцентрична позиціональність не представляє антропологічну теорію у
класичному розумінні, а мусить розумітися у сенсі теорії персонального
усуспільнення, вона послідовно переходить до дослідження методологічної
конструкції найбільш відомої, і в розглядуваному контексті справді головної,
роботи Г.Плеснера «Етапи органічного і людина», що дає їй змогу, в решті
решт, принаймні сформулювати певні вимоги щодо напрацювання
актуальних для нинішнього соціально-наукового дискурсу концептів, які б
уможливлювали емпіричне дослідження, розуміння і тлумачення сучасних
процесів самообмеження персонального усуспільнення. Таким чином авторка
пропонує не обмежуватися метафізично натхненим захватом чи жахом від
осягнення факту людської безпритульності і принципової невизначеності
місця людини у світі, а раціонально використати науково-методологічний
потенціал теорії позиціональності яка більш концептуально реалізується в
теорії персонального усуспільнення, у сенсі розповсюдження її
методологічних концептів на поле соціальної та суспільної теорії.
Насамперед, це дві основні вимоги, які формулюються цілком у дусі
методологічних настанов плеснерових «Етапів»: емпіричні дослідження та їх
інтерпретація мають органічно включати у свій алгоритм інтенцію
принципової відкритості персонального усуспільнення, що передбачає
опанування цілою низкою відповідних прийомів та способів понятійноконцептуального «утримання» моментів непевності, недоконаності,
проблематичності, процесуально-діалогічного та агоністичного характеру
приймаємих щодо режиму актуального межування суспільного поля буття
людини рішень тощо. З іншого боку, істота ексцентричної позиціональності
має бути зрештою тут і зараз введена у певну стійку штучну форму, що
ставить перед соціологічним дослідженням вимогу враховувати моменти
необхідності і примусового характеру проведення кордонів (меж), –
реалізації проведення таких меж у цілком предметномірний спосіб. Отже,
подібно до того, як при аналізі живої істоти у центрі уваги стояло
відмежування живого тіла від його оточення, «при аналізі персонального
осуспільнення самообмеження області суспільного стає висхідною
теоретичною проблемою, і внаслідок цього – завданням систематичного
теоретично здійснюваного емпіричного дослідження»[1; 56].
Для
ілюстрації такого органічного включення методологічних
настанов теорії персонального усуспільнення в соціологічні дослідження Ґеза
Ліндеман використовує поняття «очікування», посилаючись на те, що саме в
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ньому виникає диференція, котра, з одного боку, відповідає різниці між
центричною та ексцентричною позиціональністю, а з іншого, саме воно дає
можливість чітко визначити соціологічно релевантні феномени, і до того ж є
нейтральним у тому відношенні, що може бути інтегроване у теоретичні
концепти як системного наповнення, так і діяльнісного спрямування, а також
легко піддається операціоналізації в емпіричному плані.
Важливо, що в наведеному прикладі мова йде не просто про
«очікування», а про «очікування очікування» як концепт, який, щонайменше,
спроможний започаткувати динаміку інтелектуального пошуку засадничих
елементів соціальності, тобто бути конститутивно необхідним (хоча і
недостатнім, як показує подальший хід розмірковувань) щодо соціально
релевантних феноменів. Тут очікування очікування є елементарним,
засадничим «вузликом» у складному мережеві, сплетінні таких, що
потенційно необмежено ускладнюються, взаємоочікувань Еґо та Альтер’а.
При першому підході до розгляду цього «плетива», воно виступає в ролі
опосередковуючого третього, яке, здавалось би, могло стати «триґґером» у
процесі наукового осягнення феномену соціальності, пояснювати емерґенцію
такого нового порядку організації внутрішньо-зовнішньої реальності живої
істоти людина. Певною мірою це так і є. Проте подальшою характеристикою
такого «розв’язання» проблеми інтерпретації соціального є, скоріше, її
пролонґація: само по собі введення «третього» у класичний для соціальної
теорії діадичний підхід до питання про засади соціальності (заміна його на
тріадичний) ще не створює глибинної перспективи підходу, так необхідного
для формування адекватного самій суспільній дійсності наукового дискурсу,
що й демонструється доволі змістовними і плідними, але недостатніми як на
поточний стан соціальної теорії, дослідженнями Зіммеля, Вебера, Міда,
Лумана, Парсонса та ін.
Адже навіть тріадичний концепт залишає
дослідника ще у немов би штучно замкненому першому колі насправді
нескінченно висококомплексного виконання соціальних агентів, якими
виступають Я та Інший. Якщо поглянути на такий підхід крізь призму теорії
позиціональності, ми маємо справу лише з центричною позиціональністю,
яка ще не конституює соціально релевантний стан речей: Ego сприймає Alter
і розвиває в інтеракції очікування стосовно подальшої поведінки з боку
Alter. Коли Alter діє відповідно до цього, можна говорити про те, що Ego та
Alter налаштовують свої взаємостосунки. Однак в реальності ми маємо дещо
іншу ситуацію. Вже наступний порух заглиблення у означене «плетиво»
відкриває нам, що Ego очікує, що Alter очікує, що Ego робить свою
поведінку залежною від поведінки Alter і навпаки, і що таке ускладнення
взаємостосунків не останнє, а поведінка кожного візаві, провокуючи
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подальше нарощення комплексності зв’язків, загрожує стати незмірно
випадковою. Отже, якщо Ego робить свою власну активність залежною від
очікуваних очікувань Alter і ця небезпека існує для Ego як практично дієвий
стан речей, то для мене не лише поведінка іншого, а навіть моя власна стає
такою, що не підлягає вимірюванню.
На думку Ґ. Ліндеман, зняти напругу невизначеності соціально
релевантних реалій певною мірою спроможне застосовуване в соціології
поняття інтерпретації (тлумачення). Тлумачення очікувань і, відповідно,
намірів візаві, здійснюване під тиском і регуляторною інтенцією конкретних
обставин, в яких перебувають агенти інтеракції, дозволяє немов би відсікати
дурну нескінченність можливих «очікувань очікувань» і приймати бодай
«відносно досконалі» рішення і здійснити комунікацію. Проте таке –
комунікативне – тлумачення, на думку Ґ. Ліндеман, не розв’язує проблему
соціально релевантного феномена як такого, адже самості, або суб’єкти
взаємовідносин не лише один одного сприймають, і, на основі такого,
здійснюваного за конкретних обставин сприйняття,
виконують
комунікативне тлумачення. Для свого виконання останнє передбачає інший
рівень тлумачення, – засадничого, за виразом Ліндеман, тлумачення, в
перебігу якого ці суб’єкти вирішують, «чи може бути взагалі тіло, що
сприймається, розцінене як вказівник на те, що інший також сприймає та має
певні очікування»[1; 58].
Потреба у такому, саме двоїстому, тлумаченні взаємних очікувань та
намірів агентів соціальної інтеракції не є, як то могло би здаватися на перший
погляд, витвором спекулятивного розуму чи продуктом відчаю філософської
антропології, яка втратила надію повернути собі роль «неонатурфілософії» як
нормативно-регулятивного базису щодо тієї ж соціальної теорії, Хоча слід
визнати, що до останнього часу ця теорія прагнула мати справу переважно,
або майже виключно, з другим, так би мовити, похідним типом тлумачення –
комунікативним, саме на ньому і навколо нього вибудовуючи свої концепти,
новітні генноінженерні технології, досягнення як в природничих науках так і
в їх в прикладних антропологіях, глобалізація соціокультурного життя тощо,
змушують соціальну теорію до запровадження важливих для соціальнонаукового аналізу методичних новацій.
По-перше, слід визнати, наступне. На тлі розвитку і повсебічного
розгалуження масиву знань про людину філософська антропологія практично
втратила свій позитивно-нормативний статус, не може виконувати функцію
новітньої натурфілософії і остаточно набуває рефлексивного характеру,
тобто сама живиться досягненнями широкого кола різногалузевих наук про
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людину та підтримує свою життєздатність виключно в режимі перманентної
самокритики. А відтак, спираючись на рефлексивну філософську
антропологію соціологічний аналіз не спроможний апріорі гарантовано
розглядати, про кого саме йдеться, коли мова заходить про усуспільнену
персону, про Я та Іншого. Адже за такого опертя виникає загроза потрапити
у методологічне замкнене коло, де цілком правомірно запитувані і
методологічно неуникненні уявлення про те, якою має бути людина та світ її
взаємостосунків з зовнішнім оточенням, собою самою та іншими людьми,
соціальна теорія прагне отримати від загальних філософських визначень
людини, від філософської антропології, тобто з джерела, яке само прагне
спиратися на досвід і розвідки наукових теорій різних галузей і рангів, – тієї
ж соціальної теорії в першу чергу. Отже, за такої, надто прямолінійної
інтерпретації взаємостосунків між філософською антропологію і соціальною
теорією, перша здатна прищепити останній лише свій апофетичнонегативний потенціал.
Втім, по-друге, не варто робити звідси той висновок, що соціальний
аналіз може цілком обходитися без попередніх антропологічних уявлень. Не
зважаючи на те, що переважна більшість соціальних теорій відштовхуються
від тієї ідеї, що сутність людини має бути вироблена суспільно-історичною
практикою, і не може бути заданою апріорі, антропологічні припущення
можуть або явно міститися у певній соціальній теорії, як от, наприклад, у
соціології знання (Берґер і Лукман), в якій специфічно соціологічні категорії
напрацьовувались на основі використання фундаментальних визначень
класичної філософської антропології (зокрема А. Гелена). Або неявно,
імпліцитно, як системна теорія Лумана, яка назовні відмежовується від
антропології, проте неважко помітити, що за установкою на те, що
рециркуляція соціальних систем здійснюється виключно на основі
внутрішньої динаміки соціального, також стоять певні антропологічні
уявлення.
Очевидно, що для того, аби не потрапити у вищеозначене замкнене
коло необхідна принципова переоцінка стосунків філософських міркувань
про людину і соціальної теорії з наступною перебудовою її методологічного
арсеналу, – принципова переорієнтація соціально-наукового дискурсу.
Можливо, це виглядає й надто екстравагантно, або, принаймні,
парадоксально, проте важко відмовити собі в такому зауважені: в тій
обставині, що сучасні філософсько-антропологічні розвідки майже повністю
позбавлені розмірковувань з приводу того, Ким (Хто) є людина, в той час як
соціально-науковий дискурс, як не експліцитно, так імпліцитно, все ж таки
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опікується питанням, Чим (Що) є людина, – в цій обставині відбито якраз
нагальну, нереалізовану досі у відповідності до вимог доби, потребу
соціально-наукового дискурсу антропологічно помислити соціально
релевантну реальність, для чого необхідно, звичайно, в першу чергу
переглянути його власні засадничі концепти і категорії.
Насамперед це стосується самого поняття «людське суспільство»,
котре дедалі більше перестає бути всезагальним предметом розгляду і аналізу
соціальної теорії, а відтак варто, використовуючи історичний підхід,
послідовніше запроваджувати таку «передислокацію» проблемного поля
соціально-наукового дискурсу, яка з необхідністю тягне за собою його
методологічно визначальне «межування» – диференціацію суспільств. Це
водночас і збагачує соціальну теорію і ускладнює її розвиток. Позаяк після
остаточної «рефлектизації» філософської антропології, після остаточного
переконання в тому, що не існує жодних органічних особливостей, які можна
оцінити як докази (індикатори) персональності буттєвих стосунків, і що в
тілах, взятих самі по собі, годі розгледіти персональне буття, настає доба
плюралізації критеріїв соціальної релевантності формоутворень світу, за якої
неминуче з’являється множинна локалізація принципів межування
соціального поля. В такому разі ситуація ускладнюється тим, що має місце
різнопланове, різноаспектне проведення не одного кордону, яким ті, хто
гіпотетично (на теоретичному рівні) чи на основі консенсусу потрапляє до
кола носіїв персональних стосунків (агентів інтеракцій і відповідно соціально
релевантних суб’єктів) відділяються від тих, для кого це не є чинним.
Додаткове ускладнення привноситься ще й тим, що соціально-науковий
дискурс має бути зорганізований таким чином, щоб коло таких соціально
релевантних акторів не було визначеним наперед, апріорі, що, по-перше, є
методологічно сумнівним упередженням. А по-друге, таке довільне
«делегування повноважень» несе в собі загрозу радикального розширення
вищеозначеного кола аж до неможливості виключити з нього бодай щонебудь. З огляду на це стає очевидним необхідність пошуку певних
запобіжників руйнації оновлюваного межування предметного поля
соціологічного аналізу, причому, по-перше, для кожної галузі – своїх
(галузеве самообмеження), а по-друге, з огляду на те, що Я-Ти-відношення
постійно оновлюються, кордони означеного кола не можуть розглядатися як
раз і назавжди встановлені. До того ж реальна життєва практика просто не
дозволить в жодній галузі абсолютно довільного межування, і з цією
емпіричною обставиною соціально-науковому дискурсу доводиться також
рахуватися, а отже таки вводити, бодай тимчасово, формально-абстрактні
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концепти соціального на основі консенсусу з перспективою їх подальшого
уточнення.
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Розділ ІІІ
Дискурс науковості в освітньому контексті
Н.В. Хамітов
Що таке креативність суб’єкта дискурсу
в освіті та науці?

«Розум, який одного разу розширив свої
межі, ніколи не повернеться в колишні…»
Альберт Ейнштейн
Те, що суб’єкт наукового дискурсу повинен мати безумовну
креативність, ні у кого не викликає сумнівів – наука є відкриття нового
знання, яке змінює життя не лише окремих людей, а й всього людства. Але в
якій мірі повинен мати креативність суб’єкт освітнього дискурсу? В чому
специфіка освітньої креативності окрім педагогічної сфери? Як пов’язана
креативність в освіті з креативністю в науці? Почнемо пошук відповідей на
ці питання зі звернення до сучасного розуміння феномену академічної
доброчесності.
Останнім часом ми все частіше використовуємо поняття «академічна
доброчесність» для окреслення певної якості розвитку освіти і науки. В наш
час для багатьох академічна доброчесність асоціюється з боротьбою з
плагіатом та його подоланням. Безсумнівно, плагіат в освіті і науці є
ганебним – як будь-яка крадіжка. Та сьогодні слід говорити не просто про
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плагіат, а про більш широку й значущу проблему – «головного критерію
академічної доброчесності, а одночасно, академічної якості та гідності. І
таким критерієм не може бути відсутність плагіату, цей критерій –
присутність наукової новизни, заради якої і існує наука» [12, с. 13], а
зрештою й освіта, адже якщо освіта не веде до наукової новизни, то ця освіта
відірвана від життя.
Отже, ми ставимо проблему креативності суб'єкта дискурсу в освіті і
науці. Під креативністю суб’єкта дискурсу можна розуміти його
здатність продукувати новизну текстів, вчинків та комунікації.
Ми можемо оцінити креативність суб’єкта дискурсу за такими
параметрами як її ефективність та гуманістичність. Проте обидва ці
параметри можуть бути ро-різному осмислені з позицій методологічних
підходів сучасності в царині філософської антропології. На сьогоднішній
день маємо дихотомію трансгуманізму, постгуманізму й постантропології,
яка є їх теоретичною основою, – з одного боку, і метагуманізму та
метаантропології – з іншого. В контексті дослідження трансгуманізм і
постгуманізм можна визначити як орієнтацію розвитку суб’єкта, яка
заснована на відстороненні від моральних цінностей християнства та інших
релігійних систем в ім’я посилення могутності людини (інтелектуальної,
економічної, політичної) завдяки трансформаціям тілесності [19; 20; 24].
Слід зазначити, що після захоплення даною світоглядною орієнтацією в
1990-х роках, вона поступово замінюється гуманістичною, в межах якої
маємо посилення духовних тенденцій і яка, по суті, стає орієнтацією на
новий гуманізм, який в західному світі виявляється як християнський
гуманізм [14]. Для всього глобального світу, який має доволі поліфонічну
світоглядну структуру, цей новий гуманізм можна визначити як
метагуманізм – гуманізм, який, по-перше, орієнтує на цілісний розвиток
потенцій людини у відкритості до Іншого [10, с. 146-149], а, по-друге,
приймає в себе духовні цінності релігійних і філософських систем різних
цивілізаційних світів планети. На відміну від трансгуманізму й
постгуманізму, метагуманізм є інтенцією на цілісність тілесного, духовного й
душевного розвитку людини, що відповідає фундаментальним засадам
метаантропології [5; 6; 7; 8; 9; 10]. Це зумовлює відповідне розуміння
креативності суб’єкта дискурсу взагалі та в науці і освіті зокрема.
В координатах метаантропології як теорії буденного, граничного й
метаграничного буття людини такі параметри креативності суб’єкта дискурсу
як гуманістичність, так і ефективність укорінені у єднанні його духовності
(здатності до трансцендування, виходу за межі буденного і наявного Себе) і
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душевності (здатності до розуміння й прийняття Іншого). Проте така
цілісність духовного і душевного, яка в усі часи була надзвичайно непростим
процесом актуалізації особистості, в наш час стає ще складнішою,
враховуючи антропологічну кризу сучасної людини, сутнісним аспектом якої
є когнітивна криза. Мова йде про типові паттерни поведінки, коли замість
міркувань людина задає ключові слова й словосполучення в пошуковій
системі Інтернету і використовує знайдену інформацію часто-густо не
посилаючись на автора. В одній зі своїх публікацій я назвав таку тенденцію
«гугл-мисленням» [13].
Дана тенденція становить небезпеку для виду «людина розумна», адже
когнітивність в осягненні проблем є умовою для їх життєвого розв’язання,
яке потребує вже креативності. Отже, креативність можлива лише на
основі когнітивності, однак справжня, а не імітаційна когнітивність
конституюється завдяки спрямованості до креативності.
За певною межею пошук і використання чужої інформації повністю
замінює самостійний когнітивний і креативний процес пошуку Істини. Це
загальна криза вільно мислячого й творчого суб’єкту в сучасній культурі,
якій лише почасти протистоять певні позитивні тенденції в політиці,
економіці, духовному й громадському житті [11; 21; 22; 24]. І ця криза доволі
опукло виявляється в науці й освіті [11; 12]. Серед сучасних учнів, студентів,
аспірантів, більше того, «прогресивних» викладачів і науковців, гуглмислення приймає загрозливі масштаби, провокуючи на масштабний плагіат,
а, отже, ставлячи під питання самі основи академічної доброчесності.
***
Усвідомлюючи проблемну ситуацію з академічною доброчесністю в
сучасній освіті і науці, її вирішення можна вбачати передусім в становленні
по-справжньому креативного суб’єкта дискурсу. Якщо ж ми ставимо питання
лише про викривання плагіату, відриваючи його від питання наукової
новизни, то замінюємо мету на засіб. І це є доволі небезпечним для нашої
академічної спільноти.
Чому це так? По-перше, ми формуємо студентів, аспірантів і
докторантів, які будуть вправно компілювати з необхідними посиланнями,
тексти яких проходять антиплагіатні програми, але є не дисертаціями, а
об’ємними рефератами. По-друге, ми створюємо в науковій спільноті
атмосферу репресивності й саморепресивності, яка руйнує наукову творчість.
Більше того, така атмосфера «з необхідністю буде породжувати
маніпуляторів з обох боків – тих, хто обманює антиплагіатні програми, які
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апріорі є лише програмами, і тих, хто володіє антиплагіатними програмами і
має спокусу видавати індульгенції в обмін за владу, авторитет, гроші тощо»
[12, с. 13].
Таким чином, викриття й подолання плагіату не є самоціль, а лише один
з засобів розвитку аргументованої наукової новизни у дисертаційних
дослідженнях. Є низка інших засобів – створення атмосфери нульової
толерантності до відсутності новизни та імітацій новизни, моральне й
матеріальне заохочення по-справжньому творчих науковців тощо. І це
можуть здійснювати лише компетентні вчені, здатні до виходу за межі
буденної мотивації і до справжнього служіння науці, не забуваючи про
моральність і людяність [7; 11; 12].
Тому потрібно визначати плагіат і тим більше оцінювати новизну, не
роблячи з антиплагіатних програм культу, а активізуючи зусилля
компетентних в своїх областях, креативних і небайдужих вчених. Які при
цьому не хочуть створювати атмосферу репресивності і саморепресивності.
Бо така атмосфера вбиває наукову творчість і відправляє талановиту молодь
за межі країни...
Отже, «йдеться про таку самоорганізацію академічної спільноти, в
просторі якої непорядно і неприпустимо подавати до Спеціалізованих рад
дисертацію не просто з текстовими запозиченнями (їх відстежить програма),
а з імітацією новизни» [12, с. 14]. Подібна самоорганізація академічної
спільноти переносить відповідальність на кафедри університетів і відділи
наукових установ, де виконуються дисертаційні роботи і відбувається
становлення аспіранта як особистості й науковця.
***
Я готовий знову і знову обстоювати тезу, що саме воля до наукової
новизни є умовою неможливості плагіату. Без цієї волі немає вченого. Якщо
його рухає воля до самозбереження чи воля до влади, він з необхідністю буде
позбавлений того глибинного екзистенціального горіння, що й породжує
новизну.
Але в чому витоки волі до новизни? В контексті метаантропології [5; 6;
7; 8; 9; 10; 21], яку я розвиваю зі своїми учнями на основі персоналістичних
ідей пізнього М. Шелера [16], теоретичної антропології Д. Бідні [18],
світоглядно-антрпологічного підходу В.І. Шинкарука [17], філософії
людиноцентризму В. Кременя [2], підходу неоконцептології В. Рижка [4],
воля до наукової новизни є розгортанням й конкретизацією волі до пізнання і
творчості. Це – феномен граничного буття людини [5; 8; 9; 10]. Надзвичайно
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важливо усвідомлювати, що «кожен учений спочатку пізнає вже пізнане,
його творчість проявляється у інтерпретації підходів авторів, які працювали
до нього. А після цього він з необхідністю повинен підійти до пізнання ще
непізнаного. І тоді його творчість стає вже не інтерпретаційною, а
дослідницькою – власне академічною творчістю» [12, с. 14].
На цьому рівні й відбувається продукування новизни, що є значущою не
лише для самого автора, а й для спільноти. Ця новизна, якщо вона справжня,
об’єднує, консолідує спільноту освітян і науковців. Більше того, вона
виходить за межі спільноти академічної і консолідує спільноту як країну –
цивілізаційну спільноту [1; 3; 11].
Дискусії з колегами показують, що часто-густо виникає ключове
питання: як пов’язана проблема плагіату з проблемою новизни? Зв’язок
простий і очевидний: плагіатор краде саме новизну. Навіть якщо він краде її
опосередковано – у іншого плагіатора. І навіть якщо новизна була створена
дуже давно. В науці все просто: одні науковці чесно займаються пізнанням і
творчістю, створюючи новизну, а інші в цей час розважаються. Коли
приходить час показувати результат, ті, що розважалися, більш-менш хитро
списують у перших. Це паразитування на новизні, і це є негідним подвійно,
бо ті, які крадуть новизну, отримують соціальний статус, а потім починають
керувати авторами і в підсумку руйнують суспільство. Відповідаючи деяким
шановним колегам, у яких чомусь знову і знову складається враження, що
проблема наукової новизни закриває для мене проблему боротьби з
плагіатом, нагадую, що я почав свій похід проти плагіату доволі давно.
Зокрема, присвятив цьому декілька випусків моїх авторських телепрограм
«Свобода думки» й «Мистецтво життя».
У полеміці зі мною в одній з публічних дискусій у мережі «Фейсбук», Є.
Бистрицький зазначив, що ідея боротьби з плагіатом шляхом визначення і
оцінки новизни доволі дискусійна: досить багато хто в умовах української
академічної науки видає за новизну псевдонаукові тексти. Згоден, в нашій
науці вистачає не тільки плагіату (в тому числі, у формі банальних текстових
запозичень), а й імітацій новизни. До речі, ці імітації по-різному виявляються
в природничих і соціогуманітарних науках. Але з цього не випливає, що
новизна як результат пошуку істини перестає бути вищим смислом і метою
наукової діяльності і, зокрема, смислом і метою боротьби з плагіатом. Хочу
відповісти О. Хомі, який під час тієї ж дискусії зазначив, що з плагіатом слід
боротися не заради новизни, а заради елементарної доброчесності. Але хіба
елементарна доброчесність в науці не передбачає новизни? Чи не занижуємо
ми планку вимогливості до наукових робіт, говорячи, що елементарна
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академічна доброчесність – лише відсутність плагіату? Вважаю, що
занижуємо. Є цілком безплідні роботи з відсутністю плагіату.
Коли мені кажуть, що сьогодні жоден із борців із плагіатом не виступав
проти новизни, я щиро радий цьому. Проте, на моє глибоке переконання, для
продуктивної боротьби з плагіатом недостатньо не виступати проти новизни,
необхідно виступати за новизну. Якщо після цього тексту більше людей
будуть робити акцент на новизні – аргументованій і після коректного огляду
літератури, – я буду задоволений ще більше. Але давайте проаналізуємо, в
чому ж історичні корені академічного плагіату в сучасній Україні? Чи праві
ті, хто вважає, що плагіат в більшій мірі виявлений саме у гуманітарній
царині? За тоталітарних часів створення новизни було вельми небезпечним –
можна було стати єретиком домінуючої ідеології. Це загрожувало не лише
кар’єрі, а й свободі і, навіть, життю. Тому ставлення до новизни було
підкреслено «обережним». І особливо це стосувалося соціогуманітарного
знання, яке має безпосереднє відношення до політичної ідеології. Краще бути
плагіатором класика чи класика трактовки класика, ніж звинуваченим у
невірному, а може й ворожому підході чи у ворожій трактовці класика.
«Тому радянська гуманітаристика значною мірою ставала «сакральною
герменевтикою» класиків та їх наступників-вождів, що відбувалася за
певними ритуалами й законами» [12, с. 15].
Тоталітарні часи пройшли, але страх залишився. Особливо серед
гуманітаріїв. Сьогодні ми бачимо бажання сховатися за модними авторамиавторитетами, стати їх інтерпретаторами і представниками у «соціумі
тубільців». Але за кожною компіляцією прихований плагіат. Він може
проявитися і прямо, і опосередковано – наприклад, через аспіранта наукового
керівника-компілятора, у якого немає такого пієтету перед авторитетами, є
лише бажання найкоротшим та найпростішим шляхом отримати ступінь і
відповідний статус. Тому такий аспірант може займатися плагіатом – скоріше
не авторів-авторитетів, а їх інтерпретаторів. У нього відсутня повага і до
перших, і до других, але якщо у авторитетів присутній авторський стиль і
плагіат буде скандально помітним, то більшість інтерпретаторів наповнює
фахові й «скопусівські» часописи та збірки доволі схожими текстами.
Плагіат подібних текстів навіть на рівні текстових запозичень може
виявити лише програма, людина тут безсильна. До речі, плагіювати тексти
компіляторів можна лише на рівні текстових запозичень, адже ідеї там
непроявлені, або це чужі ідеї. Важливо усвідомити, що плагіат за певною
межею може проявитися і у «чесного» компілятора, який старанно читав й
тлумачив трендових авторів і при цьому завжди ставив лапки та робив
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посилання. Спочатку на Маркса, потім на Гайдеггера, далі на Габермаса. Та
рано чи пізно виникає бажання висловити ідею, увійти в науковий дискурс
суб’єктом креативності, але «роки компіляторства і пов’язаного з ними
страху мислити від себе не дають цього зробити» [12, с. 16].
Дане протиріччя часто-густо розв’язується у злитті з авторомавторитетом, якого витлумачують і піддають рецепції; тоді переказ його
ідеї може позасвідомо вилитися у передачу начебто власної ідеї. Відома
ситуація: важко визначити, де закінчуюється, наприклад, Гегель, Фуко або
Фукуяма і починається їх інтерпретатор, який «несподівано для себе» стає
плагіатором. Тут ми підходимо до проблеми авторства у академічній царині,
передусім до проблеми критеріїв авторства, які одночасно можна назвати й
критеріями креативності суб’єкта дискурсу.
В самому широкому сенсі авторство – це здатність ставити й вирішувати
проблеми. Якщо виходити з того, що головним завданням науки є пізнання і
творчість в контексті пізнання, то окреслений вище перехід від пізнання вже
пізнаного до пізнання ще непізнаного буде найважливішим критерієм
авторства у будь-якій науці. При цьому слід усвідомлювати, що в науковому
середовищі авторство потребує обрання методології й методики вже
апробованих спільнотою, що дозволяють як аргументувати гіпотези й нові
положення, так і висловити їх зрозумілою для спільноти мовою. Можна
сказати, що це – критерії авторства (й, одночасно, новизни) для
кандидатської дисертації.
Коли ж автор, освоївши мову й методологію спільноти на рівні
вирішення теоретичних проблем, бере на себе мужність і відповідальність
модифікувати й розвинути усталену методологію, а в ідеалі створити нову, це
є основою авторства і новизни на рівні докторської дисертації. Тільки на
цьому шляху реалізується важлива вимога до дисертації на здобуття доктора
наук і її автора – ініціювати новий напрям і школу. Адже саме нова
методологічна стратегія постає інструментом для вирішення низки проблем у
певній галузі знання і лише її поява може актуалізувати і напрям, і школу.
Можливо, вона не є достатньою умовою цього, але, безумовно,
необхідною. Рух у річищі реалізації даних критеріїв робить плагіат
неможливим, витісняючи його за межі академічної сфери і стимулюючи
дійсно наукову творчість. Проте для здійснення цього необхідно, щоб учений
не був переобтяжений зайвими обсягами і кількістю текстів. Таким чином
оцінюватися повинні не обсяги, а ідеї. А також їх методологічне й практичне
обґрунтування. Чим скоріше ми прийдемо до усвідомлення й втілення цього
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простого принципу, тим здоровішою буде наша академічна спільнота, а
плагіат стане поодиноким ганебним явищем або прикрою випадковістю.
В наш час – час постправди і релятивізації цінностей під масками їх
відновлення – стало модно зневажати і навіть заперечувати авторство.
Кажуть, що «прогресивний» світ зараз практично індивідуально і не працює,
настав час корпоративної праці, все винаходиться, здійснюється і втілюється
колективно та корпоративно. По суті, мова йде про наукову співтворчість і
співавторство. А співтворчість у науці з необхідністю передбачає
усвідомлення творчого внеску кожного. Повторюю, не просто заради
абстрактної справедливості, а заради більш якісного результату. Людина, яка
привласнила собі результат чужого таланту і праці, наповнюється амбіціями і
рано чи пізно зробить щось дуже некомпетентне.
У згаданій вище публічній дискусії щодо зв’язку проблеми плагіату і
проблеми продукування новизни, учасники зазначали, що в нинішню епоху
багато хто просто не переживає про збереження авторства, для них головне
рух і розвиток. Приймаючи ідею про необхідність наукового руху і розвитку,
зазначу, що збереження авторства в науці більше потрібне для плідності її
розвитку в цілому, ніж для того, щоб потішити амбіції автора ідеї та підходи.
Саме це робить академічний плагіат абсолютно неприпустимим.
У будь-які часи ідеї в науці, мистецтві і в культурі взагалі створюються
конкретними особистостями. І моральність вченого, яка впливає і на його
творчу здатність, в значній мірі проявляється в уважному ставленні до тих,
на «чиї плечі ти став». Повторю: ідеї не самозароджуються в колективах і в
Інтернеті, завжди є автор. І навіть, якщо мені заперечать, що той, «кого
зафіксували в якості автора, не завжди їм є», я відповім: у ідеї завжди є
автор. Справа ж не в фіксації, а в дійсному факті авторства.
Характерна для академічної спільноти мова статей, дисертацій і
монографій, якщо цією мовою не маніпулюють, а створюють новизну, з
необхідністю потребує «особистісної конкретизації – авторського стилю,
який можна визначити як неповторність письма і мислення. Авторський
стиль – це проявлення новизни у кожному реченні, а не лише у
формалізованих підсумках, які подаються у авторефератах і анотаціях» [12, с.
17]. Це пульсація новизни у всьому тексті роботи, а тому новизна як
висновок є органічною для всього тексту статті, дисертації або монографії.
Наявність авторського стилю вченого показує, що він є внутрішньо
вільний, а не репресований зовнішніми обставинами, а проблема й тематика,
над якою він працює, є глибинно значущою для нього – прийнятою у
глибини свідомості і позасвідомого. «В результаті за наявності авторського
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стилю плагіат стає вже абсолютно неможливим. Передусім з
екзистенціально-психологічних причин, адже для автора, який має
неповторний стиль мислення і письма, просто неможливо включити в потік
своїх оригінальних міркувань шматок скопійованого чужого тексту без лапок
і посилань» [12, с. 17]. З іншого боку, текст з авторським стилем неможливо
присвоїти, він є для плагіатора непосильно важким, такий текст захищений
ритмом і мелодією авторської присутності. З цього тексту можна спробувати
викрасти лише ідеї, а не його фрагменти. Але і ідеї такого тексту вислизають
з рук плагіатора, вони захищені стилем.
При зустрічі з авторським стилем плагіатору доводиться робити
настільки великі інтелектуальні зусилля, що вони можуть знищити його як
плагіатора. Такі зусилля породжують інсайти й катарсичні стани, які
змінюють природу людини, яка вважає можливим використовувати плагіат
для реалізації своїх амбіцій і цілей – потенційний чи реальний плагіатор
може ставати автором.
Як же вибудовується авторський стиль, ця дивовижна мікстура проти
плагіату? Нажаль, здебільшого всупереч всій системі виховання й освіти у
сім’ї, у школі, в університеті. На мою думку, вже учнів середньої школи
необхідно спрямовувати на вироблення авторського стилю – при написанні
творів, що дасть студентам можливість писати якісні творчі есе і дипломні
роботи, а аспірантам і докторантам – створювати креативні статті і
дисертації, які виражають глибинні інтенції особистості по вирішенню
актуальних проблем. Культура цитування та посилань повинна бути у
кожного школяра, студента і аспіранта навик, який працює безумовно і
невпинно – як серцебиття. А для цього вчителям і викладачам потрібно дуже
потрудитися. А також попрацювати над тим, щоб у школярів і студентів був
навик і задоволення від авторського письма – і творів, і викладів. Тоді не
виникатиме проблема плагіату в дисертаціях. Орієнтація на оригінальність і
новизну, на творчий розвиток особистості повинна починатися з молодших
класів і тим більше бути лейтмотивом вищої школи.
При цьому мій академічний і педагогічний досвід доводить, що
посилання на конкретних авторів і коректне цитування їх текстів необхідне
не лише «для справедливості», а й для якості наукової новизни, яка
створюються тими, «хто стоїть на плечах гігантів». Принаймні слід рішуче
замінювати студентські та аспірантські реферати, які системно «скачуються»
з певних ресурсів в Інтернеті, на творчі есе, в яких має значення не обсяг, а
ідеї – усвідомлення й розв’язання проблем. І ці ідеї слід вміти захистити у
полеміці з викладачем та одногрупниками. Захист дипломних робіт – і
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бакалаврських, і магістерських – повинен стати справжнім захистом, в
процесі якого автор відстоює свої ідеї, підходи і аргументує їх, реально
використовуючи ту чи іншу методологію, а не просто записуючи ті чи інші
методологічні стратегії у вступі до роботи.
У просторі співтворчої взаємодії, в якому викладачі будуть працювати зі
студентами й аспірантами, роблячи наголос не на слухняності та
запам’ятовуванні, а на розвитку особистості автора, яка відкрита іншим
особистостям у співтворчому діалозі, то аспіранти будуть мати імунітет до
плагіату не від страху покарання чиновниками чи громадськими
«викривачами», а тому що їх наукова діяльність в принципі лежить за
межами запозичень без лапок. «Це неприйняття полегшення плагіатом
складного процесу наукового пошуку не від очікування покарання, а від
честі і доброчесності науковця, який не може не бути автором у будь-який
момент свого життя» [12, с. 18]. Маємо важливий висновок: академічна
доброчесність в своїй основі має академічне авторство, яке означає не лише
розв’язання проблем у текстах – продукування наукової новизни, а й
розгортання потенцій суб’єкта креативності за межами текстів – у вчинках
і комунікації, що підносить суб’єкта до рівня особистості, породжуючи
одухотвореність й одушевленість відносин зі світом.
Такі відносини зі світом виходять вже за межі лише культуротворчості у
життєтворчість (Л. Сохань), більше того, у життє-товрення та буттєтворення, які є глибинними характеристиками метаграничного буття людини,
в якому маємо єдність любові та свободи і як цінностей, і як життєвих
практик, і як буттєвих станів [8, с. 192–211].
***
Розвиток креативності суб’єкту дискурсу в царині вищої освіти, яка, в
найширшому сенсі слова, є процесом взаємодії викладачів зі студентами,
аспірантами, докторантами й колегами-викладачами, можливий лише тоді,
коли викладач є одночасно й науковцем. В ідеалі він повинен займатися
науковою роботою не меншою мірою, ніж освітянською. Це і робить його
працівником вищої, а не середньої школи, адже вища школа формує
національну еліту – і політичну, і економічну, і наукову, і художню – людей,
здатних творчо розв’язувати суперечності життя і брати на себе
відповідальність за це.
Можна припустити, що достатній рівень креативності для доцента – у
якісній інтерпретації і узагальненні класичних та новітніх розробок у тих
дисциплінах, які він читає. Тоді як професор повинен ділитися зі студентами
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й аспірантами результатами власного творчого пошуку в науці. Однак цього
замало. І доценти, і професори, і викладачі взагалі повинні формувати співтворчий простір комунікації у спільноті – неформально обмінюватися
творчими здобутками (на методологічних семінарах, конференціях,
засіданнях кафедр, відділів тощо й створювати креативні альянси. Завдяки
цьому взаємодія зі студентами і аспірантами теж набуватиме характеру
співтворчої комунікації. Керівники ж кафедр, відділів, центрів, університетів
мусять бути не лише адміністраторами, які демонструють результати лише
власної творчості, а виступати толерантними модераторами й
актуалізаторами цієї співтворчої комунікації.
Ще маємо шанс і можливості перемогти проаналізовану вище тенденцію
гугл-мислення, подолати пригнічення і креативності, і когнітивності, а в
результаті сформувати ставлення до плагіату й компіляції як до абсолютно
неприпустимих явищ.
***
Які освітні практики можуть актуалізувати креативність суб’єкта
дискурсу? На мою думку, головна з них – практика діалогу. Під діалогом
можемо розуміти такий спосіб організації взаємодії, коли суперечності між
учасниками взаємодії ведуть до розвитку кожного з них, не стають
конфліктами або антагонізмами. В діалозі відбувається вільний й
конструктивний обмін думками, діями, вчинками, який породжує нове
знання, більше того, нове особистісне (міжособистісне) й соціальне буття. В
діалозі як освітній практиці актуалізуються творчі потенції учителя і учня,
професора і студента, наукового керівника й аспіранта. Можна сказати, що
діалог – це практика співтворчості, практика ко-креативності, особистісної
й суспільної ко-еволюції.
Діалог як освітня практика є практично неможливою в авторитарних і
тоталітарних режимах – там маємо монолог викладача, який треба освоїти й
повторити на іспиті або використати на тестуванні. В зрілих демократичних
системах діалог стає цілком органічною процедурою, ба більше, органічним
способом особистісного й соціального буття. Така особливість зрілої
демократії веде до того, що в її просторі діалог не лише стає головною
освітньою практикою, а входить в будь-які освітні практики.
Зі сказаного видно, наскільки складною є питання діалогу в
посттоталітарних суспільствах, до яких належить і Україна. В таких
суспільствах маємо пафосне проголошення демократії з її діалоговими
дискурсами, яке насправді часто-густо маємо імітацію цих дискурсів. Тут
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замість діалоговості в освіті, науці й суспільстві в цілому знову і знову
проростають паростки монологізму й авторитарності.
В результаті в навчальному процесі замість діалогу маємо обмін
монологами на семінарах і лекціях, у спілкуванні наукових керівників зі
студентами й аспірантами. Теж саме маємо в процесі наукових досліджень і
комунікації на методологічних семінарах, конференціях, симпозіумах,
конгресах. Надзвичайно важливо усвідомити, що принципова відмінність
діалогу від обміну монологами у здатності чути співрозмовника, а не лише
себе, не сприймати Іншого як об’єкта впливу і маніпуляції заради
«утвердження Істини». У діалозі учасники шукають Істину разом, вона є
результатом їх спільних спів-творчих зусиль.
Тому справжня креативність суб’єкта дискурсу в освіті і науці полягає
не лише у новаторському проведенні своїх досліджень і навчального процесу
на їх основі, а й у формуванні простору діалогової комунікації з учнями й
колегами – у формуванні простору діалогу як співтворчого дискурсу, який
долає авторитарність і є особливо важливим у гуманітарній сфері.
Компетентність у питаннях формування співтворчого дискурсу – одна з най
важливіших компетентностей сучасного вченого та освітянина. Причому
дану компетентність не можна сприймати як технологією, це
екзистенціальна життєва стратегія, яка потребує «сродного» включення
особистості.
Важливо розглянути питання діалогу у зв’язку з концептуальною парою
«компроміс – консенсус». Справжній діалог – це не просто компроміс, коли
одна зі сторін відчуває себе ущемленою, це – консенсус, в якому відбувається
дієве єднання і будь-яка проблема вирішується мирним шляхом завдяки
розумінню світоглядних цінностей протилежної сторони (Інший). В царинах
освіти і науки ця сторона (Інший) в ідеалі не сприймається протилежною як
чужою та ворожою. Це той Інший, з яким відбувається спільний пошук
Істини. Ця Істина належить нам обом і в обопільній співтворчій діяльності
відкривається повніше, ясніше й глибше ніж кожному окремо. Тому Іншій у
продуктивній діяльності креативного суб’єкта дискурсу – не ворог, а
опонент, з яким можна й потрібно вступати у діалог-консенсус. Отже
опонент стає Другом, але це жодним чином не означає кумівства,
необ’єктивності, підлабузництва тощо. Прийняття опонента справжнім
Другом для означає ще більшу об’єктивність, критичність і вимогливість –
передусім до себе, до процесу й результату своєї творчої діяльності і в освіті,
і в науці.
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На цьому шляху маємо перехід від креативності суб’єкта дискурсу до
креативного суб’єкта дискурсу. Приховане й потенційне в ньому стає
розгорнутим, актуальним, реальним.
***
Чи можливий перехід від креативності суб’єкта дискурсу до
креативного суб’єкта дискурсу без практик діалогу й консенсусу? Так, але в
цьому випадку його творчість і в освіті, і в науці буде мати деструктивний
присмак. Креативна особистість в освіті і науці, яка не може вступити у
діалог з учнями й колегами, знову і знову буде входити у стани внутрішньої,
екзистенціальної самотності, що, в свою чергу, буде гальмувати його
творчість або робити її руйнівною і для її носія, і для оточуючих.
Важливо усвідомити, що «самотності як у зовнішній, так і внутрішній
формах протистоїть комунікація» [15, с. 164]. Але якщо «…зовнішня
самотність практично завжди долається комунікацією як такою, то внутрішня
самотність може бути подолана лише внутрішньою комунікацією».
Внутрішня комунікація – це не синонім комунікації з самим собою,
більше того, це антонім комунікації, замкненої на собі, адже вона відкриває
людину до справжнього єднання з іншими. «Під внутрішньою комунікацією
можна розуміти таку комунікацію, що торкається глибинних
смисложиттєвих орієнтацій і має вільний характер» [15, с. 164]. Внутрішня
комунікація близька до тієї реальності, яку Карл Ясперс назвав
«екзистенціальною комунікацією». «Внутрішня комунікація долає все
зверхнє та прагматичне у людському спілкуванні, приводить до дійсної
поваги у взаємовідносинах людей. Саме тому внутрішня комунікація – це
морально зорієнтована комунікація» [15, с. 164].
Цікаво, що внутрішня самотність креативного суб’єкта дискурсу може
зумовлювати внутрішню комунікацію. Це очевидно, коли мова йде про
комунікацію-з-собою як акт самопізнання та самовідтворення, процес діалогу
з власним Я. Але внутрішня самотність стає основою і тієї внутрішньої
комунікації, яка є комунікацією з Іншим. Саме людина, що пройшла досвід
самотнього, або, точніше усамотненого самозаглиблення для створення
особистості, може дійсно відкритися світові.
Тому коли ми говоримо, що справжня внутрішня комунікація
креативного суб’єкта дискурсу є глибинною комунікацією з Іншим, це не
означає обмеження чи відсторонення комунікації з собою. Однак ця
комунікація з собою долає нарцисичний, відчужений від Іншого характер, це
комунікація зі своїми духовними й душевними глибинами. Відкритися
227

світові в особистості Іншого передусім означає відкритися самому собі. При
цьому відкритість собі може сприйматися ззовні як замкненість. Це помилка,
яка проймає буття величезної кількості людей. Але відкритість собі дійсно
стає замкненістю, якщо не розвивається у напрямку відкритості Іншому. У
цьому випадку внутрішня самотність креативного суб’єкта дискурсу як
відкритість лише собі «стає відкритістю для себе і відкритістю у собі. Вона
назавжди стає лише ембріоном відкритості» [15, с. 166].
Спробуємо визначити, який саме атрибут людини зумовлює світоглядну
відкритість Іншому особистості загалом і креативного суб’єкта дискурсу
зокрема. Можливо цей атрибут є тим, що ми називаємо «духовність»?
Справді, у філософсько-антропологічній думці XX-ХХІ століття, починаючи
з М. Шелера, стало традиційним визначати природу людини через категорії
«дух» та «духовність». Дійсно, дух є «тією категорією людського буття, яка
ширше мислення, інтелекту і більш повно, ніж вони, відокремлює буття
людини від тваринного буття» [15, с. 166]. Осмислення природи людини
через категорію «дух» означає, що вона може не тільки пізнавати та
відображувати навколишній світ, але й творити його. Творчі ж можливості
людини як духовної істоти говорять нам про те, що окрім мислення вона має
ще й вольове відношення до реальності. При цьому дух як взаємодія
мислительно-споглядальних та вольових процесів постійно об'єктивується в
артефактах, створюючи світ культури.
Проте чи вичерпується буття людини лише духом, духовністю та
культурою, де вони втілюються в результаті творчої діяльності? Очевидно,
що не вичерпується – наприклад, в людському бутті є ще матеріальнобіологічний та матеріально-технічний компоненти. Але чи є щось окрім них?
Причому таке, що є не просто зовнішнім для людини, а внутрішнім,
глибинним, таким, що зумовлює саме природу людини – так само, як і дух?
Якщо уважно придивитися до людського буття у всій його повноті, ми
можемо схвально відповісти і на це запитання. Окрім духу та духовності у
людському бутті є ще й душа та душевність. У чому полягає специфіка
душевності? Як вона впливає на креативного суб’єкта дискурсу? В чому
відмінність душевності від духовності?
Передусім усвідомимо, що у мові сучасної західної культури взагалі і у
філософській мові, зокрема, ми досить часто вживаємо слова «дух» і «душа»
як синоніми. Ця традиція прийшла до нас з філософії Нового Часу, в якій
руйнується властиве для середньовічної філософії розмежування душі і духу
як існування і сутності людини. У філософії Нового Часу екзистенціальна
тріада «тіло-душа-дух» замінюється гносеологічною парою «матеріальне228

ідеальне». Різниця духу та душі розчиняється в ідеальному як нематеріальному.
Однак наша мова уперто вказує, що духовність і душевність не є
синонімами. Наприклад порівняймо словосполучення «бездушна людина» бездуховна людина». Цікаво зазначити, що примат Серця в українській
філософії, її кордоцентризм означає освоєння в цій філософії саме душевного
виміру людського буття, який виражений у таких архетипах української
ментальності та культури, як глибинний оптимізм та світоглядна
толерантність.
Цікаві міркування про феномен духу і душі ми зустрічаємо в роботах К.
Юнга. Перш за все треба зазначити, що, на відміну від 3. Фрейда, К. Юнг
ототожнює поняття «душа» та «особистість». К. Юнг описує дух і душу за
допомогою понять «Аніма» і «Анімус». Причому взаємодія Аніми і Анімуса
виходить за межі людського «Я».
На відміну від «Я», Аніма (душа) та Анімус (дух) є для К. Юнга
архетипами колективного позасвідомого. Тобто вони, по-перше, виходять за
межі свідомості, охоплюючи сферу позасвідомого і, по-друге, виходять за
межі індивідуального позасвідомого. Певною мірою Аніма і Анімус
складають ту реальність, яку К. Юнг називає самістю.
Однак позиція мислителя містить у собі фундаментальну внутрішню
суперечність. У багатьох своїх роботах К. Юнг зближує поняття
«особистість», «душа», «самість», вважаючи, що спільним для них є те, що
вони виражають внутрішнє життя людини як цілісність. Однак, з іншого
боку, він виносить архетипи Аніми і Анімуса за межі особистості.
Складається враження, що душа у розумінні К. Юнга має подвійний характер
– це душа-особистість і душа-Аніма. Душа-особистість має більш
самодостатній характер, однак вона є більш поверховою; тоді як душа-Аніма
при всій своїй обмеженості є більш глибинною структурою людського буття.
Більше того, цей глибинний характер душі-Аніми є результатом її
обмеженості – залежності від духа-Анімуса і органічної пов'язаності із ним.
Саме тому самість виступає для К. Юнга чимось більшим, ніж
особистість, і, одночасно, дійсною особистістю. На перший погляд, з цього
визначення самості випливає, що душа-Аніма і дух-Анімус розглядаються К.
Юнгом як позасвідоме та свідоме. Але це лише почасти так. Поняття і
символи Аніми і Анімуса, їх протистояння і єдність багатші за контроверзу
«позасвідоме – свідоме». По суті, К. Юнг поділяє Аніму і Анімус не
структурно-психологічним чином, а етико-антропологічно. Про це свідчить
досвід звернення мислителя до міфологій народів світу при проясненні
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природи Аніми та Анімуса. Не дивно тому, що архетип Анімуса виступає для
К. Юнга «архетипом смислу, тоді як архетип Аніми є «архетипом життя».
Душа-Аніма – це глибинний принцип, який не просто виражає самість, а й
об'єднує різних людей з їх самостями як архетип. При цьому душа-Аніма є
об'єднуючим началом тому, що поєднана з духом-Анімусом. Важливо
пам’ятати, що на відміну від архетипу Аніми, архетип Анімуса відкривається
людині через граничне напруження всіх її сил, граничне напруження всього її
буття.
Цікаво відзначити, що, розгортаючи ідею про архетипи Аніми та
Анімуса та констатуючи їх різнобічну представленість у міфології, К. Юнг
приходить до можливості обґрунтування вічності особистісного начала
людини як самості, в якій дані архетипи поєднуються. І тут він підкреслює
викличну значущість віри, а тому такої структури свідомості та
позасвідомого як міф, який за К. Юнгом є представником архетипу в
свідомості та культурі: стосовно позамежних реальностей, коли «здоровий
глузд» не підказує нічого, завжди потрібен міф. К. Юнг справедливо вважає,
що міф містить образи, яки є благотворними та наповненими сенсами. Адже
якщо людина вірить в ці картини, вона стільки ж права (або ні), як і ті, хто не
вірить в них. В багатьох своїх роботах К. Юнг робить важливий висновок:
той, хто слідує за міфом і архетипом, іде дорогою життя та наповнений
життям навіть у граничній ситуації смерті. Тут ми знову переконуємося, що
душевність і духовність, як екзистенціальні глибини людини, ніколи не
можуть бути осягнені виключно дискурсивно-раціональним шляхом.
У «Бутті та часі» М. Гайдеггер визнає різницю духовного та душевного
начал людського буття; при цьому він наполягає на тому, що необхідною є
попередня установка на цілісність, а не спроба механічно скласти людське
буття з його частин.
Все сказане вище дозволяє припустити, що душевність має подвійну
природу. Це тваринна, вітальна душевність і душевність духовна або,
точніше, одухотворена. Вітальна душевність, по суті, є психофізіологічним
(психоенергетичним) феноменом, тоді як одухотворена душевність виходить
за межі цього феномена. По суті, саме одухотворену душевність ми могли б
визначити як дійсно людську душевність. Але чим одухотворена душевність
відрізняється від духовності?
Спробуємо відповісти на це запитання. Знову звернемося до реалій
нашої мови. В ній словосполучення «душевна людина» принципово
відрізняється від поняття «духовна людина». Якщо духовна людина – це
людина творча, освічена, яка прагне подолати себе, вийти за власні межі і
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самореалізуватися всупереч цілому світові, то душевна людина – це людяна
людина, здатна до співчуття, допомоги ближньому аж до самозаперечення.
На основі сказаного природа духовності відкривається нам як здатність
до творчого пориву та трансцендування. Душевність виступає здатністю до
любові та співчуття. Справжня особистість тяжіє до поєднання у собі цих
якостей. Звідси особистість можна було б визначити як єдність духовного та
душевного начал.
Певною мірою категорія душевності містить у собі спрямованість душі
до одухотворення. Але тоді справедливо і протилежне – духовність є
спрямованість духу до душевності, одушевлення. Враховуючи тільки що
зроблений висновок про те, що особистість виступає єдністю духовного та
душевного начал, єдність одухотворення та одушевлення ми могли б назвати
персоналізацією. (Тут автор використовує поняття персона та персоналізація
у річищі традиції персоналізму, а тому інакше ніж К. Юнг та деякі інші
психологи XX століття).
Можна припустити, що душа і душевність виражають екзистенціальну
жіночість, тоді як дух і духовність виражають екзистенціальну чоловічість. З
іншого боку, жіночість та чоловічість є зовнішніми виразами душевності та
духовності. І справді, «душевність концентрує в собі риси, які ми традиційно
розглядаємо як жіночі – здатність до любові, співчуття, зверненість до
теперішнього, а не майбутнього, переживання самоцінності теперішнього»
[15, с. 176]. Тоді як дух і духовність є ознакою чоловічого начала з його
потягом у майбутнє, зневагою до теперішнього, бажанням прогресу,
трансцендування.
***
Сказане дозволяє усвідомити головну причину внутрішньої самотності
креативного суб’єкта дискурсу. Це конфлікт або відчуження духовного й
душевного вимірів як в особистості, так і у відносинах між різними
особистостями. Однак у чому причина відчуження духовного та душевного
вимірів? Такою причиною може бути названа «надмірна зацикленість на
чоловічому (патріархально-прогресистському) чи жіночому (матріахальнородовому) шляхах людського буття у світі» [15, с. 178].
Маємо зацикленість на майбутньому і минулому, яке необхідне для
проектування майбутнього, (патріархально-прогресистський шлях) або
теперішньому, сучасному і минулому, що потрібне лише для відтворення
теперішнього (матріархально-родовий шлях). Подібна зацикленість
приводить до деформації і замкненості креативного суб’єкта дискурсу освіти
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і науки, може робити його небезпечним до спільноти. Духовність без
душевності здатна виродитися у волю до влади над світом, креативне
здійснення, трансцендування будь-якою ціною. Душевність без духовності
стає пустим продовженням життя, яке керується лише волею до життя; І те, і
інше породжує страждання внутрішньої самотності. Виходом із такої
самотності з необхідністю стає процес гармонізації духовного та душевного,
який повертає особистості цілісність і який ми означили вище як
персоналізацію.
Діалог-консенсус в бутті креативного суб’єкта освітнього й наукового
дискурсу актуалізує в ньому гармонію духовного й душевного начал. З
іншого боку, ця гармонія дозволяє йому увійти у внутрішню комунікацію з
учнями й колегами, яка вищим своїм проявом і має діалог, який веде до
співтворчості та консенсусу. В координатах метаантропології взаємодія цих
процесів може бути осмислена як метаграничне буття. Лише така взаємодія у
бутті креативного суб’єкта дискурсу у їх єдності може вивести його за межі
будь-яких деструктивних проявів.
***
Видається слушним пов'язати буття креативного суб’єкта освітньонаукового дискурсу, який вступає у діалог з іншими суб’єктами, з феноменом
легітимації. Легітимація креативного суб’єкта дискурсу, його методології,
його наукової школи як визнаної колективної ідентичності учених дуже
непростий процес, особливо у гуманітарному знанні.
Можна цілком погодитися із твердженням Є.К. Бистрицького, що
легітимація – це складний процес єднання спільноти на основі спільних
цінностей. Тому поняття легітимації з необхідністю виходить за межі лише
політичної сфери. У випадку легітимації нової методології і нової наукової
школи мова йде ще й про спільні методологічні підходи, які породжують нові
ідеї та концепції, які з’являються в результаті використання цих підходів.
Легітимацію авторської методології, а на її основі наукової школи,
можна назвати академічною легітимацією креативності. Надзвичайно
складною є легітимація не стільки методології, скільки наукової школи. Така
легітимація передбачає появу колективної ідентичності людей, яка на чолі з
лідером відстоює своє право на місце під «науковим сонцем». Це значною
мірою пов’язане з розподіленням бюджетних коштів і грантів на нові освітні
програми й наукові дослідження, але це не єдина причина академічної
легітимації наукових шкіл. Академічна легітимація вводить наукову школу у
контексти наукової спільноти, актуалізує неформальне спілкування з
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представниками інших наукових шкіл, створює особливу екзистенціальну
атмосферу, яку ми вище означили концептом «діалог-консенсус».
Надзвичайно важливо, щоб академічна легітимація нових методологій і
нових шкіл відбувалася в атмосфері органічної конкуренції і, одночасно, такої
ж органічної толерантності, коли доброзичливість, зацікавленість і
гуманізм перемагають кумівство, формалізм й «академічний ритуалізм».
Лише в цьому випадку матимемо органічну креативність, яка є вищим
смислом освіти й науки і основою інноваційності у всіх царинах суспільного
життя, що веде до посилення цивілізаційної суб’єктності країни у світі.
***
Конструктивна академічна легітимація наукової школи можлива на
основі екзистенціально-особистісної легітимації кожного з її членів [15, с.
180-183]. Така легітимація має вільний характер, виступаючи при цьому
результатом граничного внутрішнього зусилля. «Екзистенціальноособистісна легітимація є самовизначенням, у процесі якого людина починає
поважати себе, а тому вважати свої вчинки внутрішньо законними» [15, с.
181]. При цьому у 20-х роках XXІ століття – в епоху фундаментальної
екзистенціально-антропологічної кризи, ми спостерігаємо надзвичайну
суперечливість екзистенціально-особистісної легітимації у будь-яких
спільнотах, в тому числі – в академічних; це слід враховувати при осмисленні
процесу становлення й еволюції наукової школи.
Плідна наукова школа є неможливою без вільного самовизначення й
креативної самореалізації кожного з її членів, що означає набуття
академічної самоідентичності, яка дозволяє не розчинитися в ідентичності
школи і ширше – наукового колективу, спільноти. Все це є результатом
екзистенціально-особистісної легітимації освітянина й ученого. Проте
«екзистенціально-особистісна легітимація стає дієвою лише тоді, коли
завершується екзистенціально-комунікативною легітимацією – легітимацією
групи, що є результатом не примусу чи маніпуляції, а вільного спілкування
особистостей, які вийшли за межі внутрішньої самотності-замкненості» [15,
с. 182 ]. І все ж слід визнати, що за умов демократії й відкритих соціальних
систем,
екзистенціально-особистісна
легітимація
має
передувати
езистенційно-комунікативній, але «не просто темпорально, а етико-ціннісно»
[15, с. 182]. Мова йде про усвідомлення первинності людської екзистенції по
відношенню до комунікації, а не навпаки. Інакше комунікація стає
безособовою і зовнішньою, а тому малопродуктивною. Така комунікація
фактично є не створенням самоідентичності, а її знищенням.
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У результаті ми можемо зробити висновок, що криза самоідентичності,
що є характерною для людини XXІ століття взагалі і для людини української
культури зокрема, може бути подолана лише у гармонійному поєднанні
екзистенціально-особистісної та екзистенціально-комунікативної легітимації,
що актуалізує плідну самореалізацію креативного суб’єкту дискурсу в освіті і
науці.
Однак в яких формах культури можливе таке поєднання? Наскільки
плюральними можуть бути ці форми? Прагнучи відповісти на ці питання, ми
приходимо до архетипових ознак людського буття і, передусім, до феномена
архетипів національної культури, адже етно-національне є найприроднішим
з'єднанням
екзистенціально-особистісного
та
екзистенціальнокомунікативного хоча б тому, що у стихії етно-національного народжується
мова як головний засіб комунікації, легітимації та самоідентифікації.
Таким чином, ми виходимо у ту царину метаантропологічного дискурсу,
який можна означити як етноантропологію. Дійсно, креативний суб’єкт
дискурсу в освіті і науці – не абстрактна істота, а громадянин тієї чи іншої
країни і носій тієї чи іншої культури. Специфіка людського буття значною
мірою полягає у тому, що внутрішня комунікація між особистостями, що
досягли своєї самоідентичності, набуває етно-національних виявів і, з іншого
боку, саме ці мета-особистісні вияви зумовлюють особистісну
самоідентичність людини.
Якщо ми виходимо з того, що осягнення людської екзистенції є
неможливою без визначення тих онтологічних основ, що зумовлюють її етнонаціональну забарвленість, відрізняючи особистість тієї чи іншої
національної культури від особистостей, що належать до культур як дальніх,
так і ближніх, споріднених націй» [15, с. 183], то ці онтологічні основи
значною мірою спричинюють і специфіку того чи іншого креативного
суб’єкта дискурсу. Дані онтологеми або, точніше, етно-онтологеми, які
можна назвати архетипами національної культури, окреслюють місце
суб’єкта дискурсу не тільки у просторі, але й у часі всесвітньої історії,
актуалізують його включеність у той чи інший спосіб діалогу в освіті й науці
залежно від країни та культури.
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М.М. Кисельов

Екологічний дискурс у сучасному освітянському процесі

«Якщо діти не вивчили фізику, то потім вони не зрозуміють,
що таке енергія і ентропія; без зоології та ботаніки вони
підуть завойовувати природу, а це є самий болісний спосіб
видового самовбивства».
Л.Гумільов

Нині стає очевидним, що в історії соціуму, попри всю її
драматичність, не було ще проблеми настільки масштабної, багатоаспектної
й складної для розв'язання як екологія. Вона є своєрідним вузлом, в якому
переплітаються традиційні життєво важливі питання виробництва,
економіки, науки, охорони здоров'я, раціонального природокористування,
політики, національної й загальнолюдської безпеки.
Макс Шелер був переконаним, що людина здатна до трьох видів
знання: заради панування або досягнень, для пізнання сутностей (освітянське
знання) та метафізичне, або «знання заради спасіння». Перше орієнтоване на
можливість технічної влади над природою, суспільством та історією. На
ньому тримається уся західна цивілізація. Друге орієнтоване на пошук суті
процесів та явищ, ігноруючи все вірогідне й випадкове. Третє спирається на
«першу філософію» Аристотеля, прагнучи створити сутнісну онтологію світу
(загальне вчення про цінності, етика, естетика та філософія культури) [7, 511]. Вдосконалення знання він вбачав на шляху від знання освітянського до
знання заради спасіння [7, 42]. В наш час уособленням знання «заради
спасіння» є екологія.
Екологічна проблематика в сучасному світі стає безперечно
домінуючою. Без всіляких перебільшень йдеться про майбутнє людського
роду. Проте в соціальній практиці (перш за все на наших теренах)
усвідомлення цієї обставини відбувається надто повільно. Взагалі можна
сказати, що загальнолюдська спільнота постійно запізнюється з
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усвідомленням важливості та сутності екологічних процесів і фактично йде
вслід за подіями. Особливо насторожує низький рівень екологічної культури,
як серед представників державного істеблішменту, так і в сфері масової
свідомості.
Люди, як правило, недостатньо адекватно уявлють характер і
суть глобальних проблем, в тому числі й екологічої. Більшість реагує лише
на окремі випадки. Іноді більшого громадського резонансу набуває випадок
загибелі лебедя в міському сквері, ніж серйозне забруднення цілого регіону.
В глобальному аспекті реальна загроза виглядає не такою вже й серйозною.
Наші сучасники до можливості планетарної екологічної катастрофи вже
адаптувалися й відносяться до цього як до пересічної академічної проблеми,
яка майже не стосується їх особисто та їх близьких. Міжнародне опитування
проведене у вересні 2001 року виявило, що мало хто готовий сприяти
суттєвим змінам звичного способу життя та жертвувати досягнутим
комфортом для боротьби з прогресуючими кліматичними аномаліями. Сама
ж громадськість за цих умов демонструє широкий спектр реакцій на
прогресуюче погіршення стану природного довкілля: від повної байдужості
до виявів «зеленого фундаменталізму» та «екоістерії». Екологічна
некомпетентність призводить до того, що ми сьогодні розводим як
альтернативні природоохоронну діяльність та природокористування,
екологію та економіку. Насторожує поділ громадян на «перетворювачів
природи», які прагнуть спочатку «нагодувати народ», а вже потім зайнятися
екологією, та її охоронців, аргументація яких розцінюється технократично
налаштованими господарниками як «сентименти» та «беллетристика».
Все більш очевидним стає небезпечний процес звикання до
екологічної загрози. Зокрема багато дослідників звертають увагу на те, що
період активного розвитку екології та пік екологічної занепокоєності у
суспільній свідомості минув. За У. Беком, міжнародна спільнота неадекватно
усвідомлює сутність та витоки екологічної кризи. Поки що спостерігається
домінування аргументів технократичних та натуралістичних. Відчувається
потреба в осмисленні потенційних можливостей в аспектах соціальному,
політичному та культурному. Тому що природа вже не може бути
зрозумілою без суспільства, а суспільство без природи. Міркування про
автономність та незалежність суспільства від природи є некоректними та
небезпечними. До цього долучається вірно підмічена У. Беком психологема:
неприйняття і навіть заперечення очевидної загрози із страху перед нею.
Створюється парадоксальна ситуація, коли з ростом небезпеки зростає і
вірогідність її непризнання. Типовими стають випадки, коли вина
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покладається не на власне призвідників кризи, а на тих, хто про них говорить
та сіє в суспільстві тривогу. Інформацію про загрозу соціального або
екологічного характеру нерідко тлумачать як «видумку інтелектуалів».
Непередбачуваність ризиків, їх некерованість призводить до того, що мова
вже йде не про те, щоби досягнути чогось доброго, а про те, щоби уникнути
гіршого. З’являється маса питань, на які немає відповідей. А деякі інструкції
та рекомендації, зокрема такі як інструкція, що робити в разі вибуху атомної
бомби, є блюзнірством. Відбувається тотальна «косметична» обробка
ризиків. Як правило борються з наслідками, а не з причинами. Так,
наприклад, рекомендуються очисні фільтри при збереженні джерел
забруднення. Вчені маскують свою некомпетентність масою слів, методик і
цифр. Інформація для населення нашпигована не кожному зрозумілими
технічними подробицями та математичними викладками. Ілюструється це
звинувачення на прикладі з визначенням гранично допустимих концентрацій
екологічно небезпечної речовини в довкіллі (ГДК). На думку У. Бека,
потреба у визначенні ГДК виникає тоді, коли допускається отруєння.
Граничний (допустимий) рівень забруднень - це їх легітимація. Хто обмежує
забруднення, той уже погодився на його наявність. [1]
Надзвичайно важливою в екологічному відношенні є думка М.Шелера
стосовно взаємостосунків вищого і нижчого в природі. Він досить
критично сприймав вияви зверхньо-зарозумілого ставлення людини до інших
форм буття. Людська діяльність постає як особлива іпостась буття, але вона є
цілком залежною від природного «позалюдського» середовища. «Потік
діяльних сил» світу, де ми живемо, спрямований не «згори донизу», а «знизу
догори». Тому рослинний і тваринний світ є незалежними від людини.
Тварини, в свою чергу, залежні від рослин і в них немає вже того
безпосереднього спілкування з неорганічним, що є у рослини, завдяки її
способові живлення. «Кожна більш вища форма буття безсила, щодо більш
нижчої і здійснюється не власними силами, а силами нижчої форми». [7,
171].
Усвідомлення такого стану і місця людини в світі спонукає до
необхідності розуміння того, що не можна виснажувати те, що нас
енергитично наснажує. Адже навіть якщо ми вважаємо людину вінцем
космічної ієрархії, це не усуває того факту, що людська життєдіяльність є
елементом більш універсальної буттєвої сфери. Осмислюючи долю
європейської цивілізації М. Шелер, розглядає її як наскрізь пронизаною
суперечностями й колізіями: між духом і життям, розсудком і розумом,
людиною у її повсякденності та її ідеальним образом, між різними
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сутнісними вимірами людського єства. «Людина – істота, сам спосіб буття
якої - то все ще не прийняте рішення, чим вона хоче бути і стати» [7, 105].
Одну із цікавих, хоча й дискусійних, спроб створення нового
підходу до усвідомлення складних проблем сучасності робить
американський дослідник Уільям Р. Каттон. Він пропонує виходити із
постулатів екології. Людське життя, крім всього іншого, являє собою
метаболічний процес. Від цієї обставини не слід абстрагуватися, і це має
цікавити не лише біолога, а й соціолога. Склалося так, що людина ставить
себе вище решти живих істот і не пов’язує свою долю із природничою
історією. До сьогодні залишається непомітним той очевидний факт, що
людство у своєму розвитку вже давно перевищило можливості природного
оточення і поставило себе під загрозу подальшого існування. Усі без
виключення наші негаразди мають екологічне підгрунтя. «Екологія пов’язана
із значно більшими фундаментальними ідеями, ніж здорова дієта, утилізація
тари або заборона на аерозолі. Небезпечно тлумачити її у вузькому сенсі.
Головні принципи цієї науки настільки важливі для розуміння людством
свого стану, що мають стати невід’ємним знанням для кожного» [2, 94].
Конфлікти, що виникають між людьми недостатньо пояснювати їх
недосконалістю і, навіть, «трагічним невіглаством наших політичних лідерів
у галузі екологічних знань». Кожен вияв антагонізму має об’єктивні
екологічні причини. «Принципи екології повинні бути застосовані до усіх
істот без виключення. Думати, що наша людяність ставить нас вище законів,
означає обманювати самих себе. Мова не про долю дріжджів у винних
бочках, або сапрофітів. Мова про те, що ми відступаємо у майбутнє із
зав’язаними очима, не бачачи природи нашого образу життя. Час зняти
пов’язку
з
очей
і
подивитися
у
майбутнє»
[2,
185].
Стає очевидним, що екологія, в її сучасних загальнонаукових та
філософських інтерпретаціях, значно виходить за межі теорії охорони
довкілля і активно долучається до здійснення докорінних зрушень в таких
фундаментальних сферах як методологія наукового пізнання та формування
головних світоглядних орієнтирів нашого сучасника. Як слушно зазначає У.
Бек, «екологічні проблеми – це не проблеми оточуючого середовища, а в
своїй ґенезі та наслідках є цілком суспільними проблемами, проблемами
людини, її історії, умов її життя, її відношення до світу і реальної дійсності, її
економічних, культурних і політичних поглядів» [1, 99].
А реальна дійсність стає такою, що легковажити і нехтувати
екологічними проблемами за сучасних умов є самогубством. Зокрема досить
активно долучаються загальнопланетарні проблеми міграції, прогресування
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нерівності темпів розвитку регіонів та Нового Кліматичного Режиму
(Б.Латур). Посилюється скепсис щодо сподівань на глобалізацію, яка вже
сприймається як «провінційний світогляд, випрацюваний декількома
людьми, що представляють досить вузьке коло інтересів», який
запропонований всім і розповсюджується повсюду. Зазначаючи, що екологія
багато чого зробила, щоб привернути увагу до глобальних проблем людства і
сформувала «екологічний вимір» у всьому, в тому числі і політикумі, Б.Латур
вважає, що вона зрештою потерпіла поразку. «Партії зелених повсюду
залишаються залежними меншинами, що розгублено шукають підтримки з
боку» [3, 83]. Саме тому має стати зрозумілим некоректність класичного
протиставлення довкілля організму, природи людині, і, звичайно, культури
натурі.
«Можливо настала пора відмовитися від слова «екологія»,
зберігши його лише для наукової сфери. В реальності ж важливі лише
питання місць для життя у згоді або конфлікту із іншими земними, що мають
ту ж мету, що і ми. Для позначення цих місць для життя має підійти
прикметник політичне, із урахуванням розширення змісту терміну поліс,
який довгий час розумівся досить вузько» [3, 154]. Б. Латур звертає увагу на
парадоксальній ситуації, коли різні емоції викликають заклики захищати
природу (це наводить нудьгу), а заклики захищати власну територію (це
мобілізує без зволікання). В доповіді Римського клубу «Come on! Капіталізм,
короткозорість, спадок і руйнація планети» (2019) його президенти Ернст
Вайцзеккер і Андрес Війкман явище глобального потепління, спровоковане
антропогенними чинниками, кваліфікують як реальну загрозу цивілізації,
свідчення приреченості “старого світу” і обстоюють нагальну необхідність
корінної зміни парадигми розвитку людства, а саме:: термінової
трансформації
систем
виробництва
і
споживання,
скорочення
народжуваності, радикального переходу до альтернативних економіки та
енергетики. Вихід із ситуації, що склалась вбачають у створенні «єдиної
планетарної гармонійної цивілізації». Потреба в цьому давно вже назріла, але
рекомендації і не лише авторів цієї доповіді (особливо в частині швидкого
створення «нового світу») є багато в чому утопічними. А для того щоб
подолати
означену
утопічність,
необхідно
надавати
абсолютну
пріоритетність такому предмету в освітянському процесі як екологія. Поки
що на наших теренах ця дисципліна у системі вищої освіти не є
обов‘язковою, а вибірковою і її мало де вибирають, що досить переконливо
свідчить про не усвідомлення важливості ролі екологічної освіти в наш час.

240

Існуючі освітянські проекти щодо екології орієнтуються скоріше на
формальне визначення предмету викладання в шкільних та вузівських
програмах. Постійно посилюється бюрократичний тиск на освітянські
інституції та тенденція до уніфікації освітянських програм, що виходять із
міністерських «стандартів». Розводячи поняття «інтелект» та «знання»,
відомий реформатор американської освіти і прагматист Дж. Дьюї
наголошував, що джерелом усього мертвого та формального в школі є
підкорення всього педагогічного процесу навчальному плану, а не розвитку
розумових здібностей дитини. Тріаду «дисципліна - керівництво – контроль»
він рекомендував замінити на іншу: «інтерес - свобода – ініціатива».
Саме тому екологічна освіта не може зупинятися на стадії простої
поінформованості (навчання), а мусить виходити на складні й вічно
проблематичні процеси виховання, цілеспрямованого формування
особистості. Очевидно, що цей шлях не є простим. Багато чого залежить від
доступності та якості екологічної інформації, способів її подачі та
спрямування. Часто-густо екологічний матеріал (не без підстав) подається в
апокаліптичному стилі, що призводить до невротизації громадської
свідомості, стану «екоістерії». В численних псевдонаукових та
науковоподібних текстах домінує політизоване тлумачення екологічних
реалій, наукові аргументи підмінюються посиланнями на рішення урядових
органів.
Сфера екологічної освіти має безпосереднє відношення до
пошуків принципово нових форм цивілізаційних начал, нових етикогуманістичних цінностей, зрештою, збереження людиною свого місця у світі,
що швидко змінюється. Проте сучасна система освіти продовжує спиратися
на пізнавальні засоби класичного раціоналізму, з його ідеалом незалежної від
людини об'єктивістської абсолютної істини. Зокрема вважається, що якщо
об'єкт екологічної освіти орієнтується в біогеохімічних циклах, потоках
енергії на планеті, трофічних ланцюгах та пірамідах, типах екосистем та
принципах раціонального природокористування, то мети досягнуто. Проте це зовсім не так. Актуалізація екологічної проблематика в сучасному
освітянському процесі пов‘язана з її інтегративними можливостями, зокрема
з подоланням класичного відсторонення пізнання від його ціннісних
орієнтацій. Нині «постнекласичний» характер виявляють такі напрямки
сучасного наукового дослідження, як синергетика, екологія, соціобіологія
тощо. Що стосується екології, то вважається, що традиційна ідея
протиставлення людини природі є продуктом класичної науки. На рівні
постнекласики людина постає як органічний фрагмент природи. Більш того,
в новітніх соціоприродних напрямках (екологія, біоестетика, біолінгвістика,
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екологічна етика, біологічна етика тощо) людина тлумачиться як дещо
більше, ніж пересічний фрагмент природи, вона мусить відповідати за стан
природного оточення. В класичний період розвитку науки майже не брався
до уваги (нехтувався) «духовний світ» людини, який фактично розглядався
як містичний додаток до матеріальної, фізичної реальності - єдиного
предмету дослідження природознавства.
Нині своєрідним епіцентром нових етик є споріднені етики
екологічна і біологічна. Біологічна етика – сучасний напрямок прикладної
етичної думки, де робляться продуктивні спроби поєднання новітніх
досягнень біології та медицини з духовністю та етичними принципами. Таке
поєднання все більше визнається як необхідна передумова подальшого
існування людини як родової істоти, що надає підстави визначати біологічну
етику як «етику виживання», яка закладає фундамент цивілізації «любові та
життя». Американський поет-романтик Уільям Вордсворт уподібнював
вченого з його запалом до пізнання й браком етичного відчуття, з людиною,
що збирає гербарій на могилі власної матері. В.Р.Поттер особливо наголошує
на необхідності поєднання біологічного знання і загальнолюдських цінностей
(гуманітарії). Сучасна етика, перш за все мусить бути біологічно
обгрунтованою. «Біоетика, як я собі уявляю, повинна прагнути до
відтворення мудрості, виходячи з усвідомлення існування біологічного світу
та природи людини і розуміння того, як можна використати отримані знання
для досягнення соціального блага»[6, 36].
Як би ми не засуджували стратегію «суспільства
споживання», вона продовжує реалізуватися в сучасному світі. Усі держави
(розвинуті і ті, що розвиваються) продовжують сповідувати цю стратегію. А
оскільки це дійсно так, то можна з великою впевненістю припустити, що
екологічна криза буде прогресувати й далі. Поряд з цим, небезпечні
тенденції «антропологічної кризи» крім власне соціально-духовних явищ
(загальновизнана криза системи цінностей, наприклад) містить в собі й
небезпеку порушення генома людини, а значить і її природи, внаслідок
впливу «освоєного» людиною природного середовища і сучасних проектів
«вдосконалення» людини засобами генної інженерії. По суті це є єдиним
процесом. У екологічної етики і етики біологічної - єдине проблемне поле,
загальні задачі і гранично чітко виражений гуманістичний контекст. Тут є
однаково важливими як А. Швейцер, так і В. Р. Поттер. Зокрема К.М. МаєрАбіх вважає, що етика майбутнього має бути не антропоцентричною, а
голістською, згідно з якою ми є відповідальними за інші життя, з якими
живемо поряд. «Живі істоти існують у світі не тільки задля нас, а й разом із
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нами. Кожна жива істота потребує власного довкілля, свого специфічного
життєвого простору. Наше довкілля є тільки одним із багатьох довкіль,
людський життєвий простір є тільки частиною природного універсуму» [4,
с.13]. Навіть термін «довкілля» він вважає антропоцентричним, позаяк в
такій редакції воно постає як лише наше (людське) довкілля. Аби подолати
це враження, цей світ слід розглядати й визначати як наш природний
спільносвіт [4, с.14].
Означені істини можливо інкорпорувати «в маси» лише засобами
екологічної освіти. «Сьогодні ми мусимо усвідомити, що етика людини
більше не може вивчатися без реалістичного розуміння екології у самому
широкому значенні цього слова. Етичні цінності не повинні розглядатися
поза біологічними фактами. Ми відчуваємо велику потребу в Земельній
етиці, Етиці живої природи, Популяційній етиці, Етиці споживання,
Урбаністичній етиці, Інтернаціональній етиці, Геріатричній етиці тощо.
Проблеми, які ними розглядаються, закликають до дій, що спираються на
знання цінностей та біологічних фактів Всі вони включають Біоетику, бо
виживання усієї екосистеми є своєрідною перевіркою системи наших
цінностей» [6, 5.].
Екологія, як навчальний предмет, вимагає нової якості освіти.
Вона органічно входить у світоглядну й етичну сфери й показує що довкілля
людини (соціальне й природне) є значно складнішим, ніж його подає
класична наука та сьогоднішня освітянська система. Пізнання деталей і
фрагментів світу домінує на над цілісним його баченням. Закінчуючи школу,
випускник виносить із собою знання про «пестики та тичинки», про
«молекули та атоми», але не розуміє цілісності, різноманітності та динаміки
цього світу. Деструктована, невротична особистість не здатна вибудувати
екологічно здорові стосунки не лише із «зовнішньою» природою, але й із
соціальним оточенням [8, 15-17].
В Україні стан інформування населення з питань захисту довкілля є
недостатнім і незадовільним. Відсутні система й програми екологічної освіти
для державних службовців, в тому числі й для представників
природоохоронних відомств - екологічна політика, екологічне право
економічний та фінансовий аналіз природоохоронної діяльності. Відсутня
також система атестації керівників національного й місцевого рівня. В
інформаційному просторі України впроваджуються програми та реклама, які
пропагують аморальність, людиноненависництво, насилля, тютюнопаління
та алкоголізм [5, 88-93].
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Експерименти міносвітівської бюрократії (за даними відкритих
джерел, кількість чиновників в Україні за період з 1992 по 2015 роки зросла у
6 разів) не відзначаються ефективністю. Тотальна регламентація у цій
важливій сфері приводить до глибокої корумпованості наукових публікацій
та освітянського процесу. Чого вартує така «революційна» інновація, як
заборона терміну «вищий навчальний заклад» та заміна його терміном
«заклад вищої освіти». Важливішим визнається де оприлюднено публікації, а
не що в них написано. Головною фігурою в науці та освітянстві стає не
вчений та педагог, а чиновник. «Узагальненим втіленням чиновницьких
регламентацій у цій сфері став фантом «фахового видання». Ідея з цими
виданнями не виправдала себе і тут же з‘явилась директива «враховується
лише те, що надруковане у скопусівських виданнях!». Все інше, треба
зрозуміти, то й не наука вже» [9, 5].
Зрештою влада (не лише у нас, а у всьому світі) схильна до
декларування важливості екологічних проблем, особливо в періоди
передвиборних апеляцій до електорату, і, крім всього іншого, обмежена
порівняно коротким терміном «від виборів до виборів». Тому її структури з
очевидним небажанням виходять на планування та реалізацію
довготермінових та фундаментальних екологічних міроприємств. За наших
умов найбільш повно виявив себе зв'язок між традиційними сцієнтичними
орієнтаціями, технократичними інтенціями та командно-адміністративною
системою управління народно-господарською діяльністю. Керівниктехнократ щиро думає, що найскладнішими природносоціальними системами
можна управляти такими ж методами, як і технологічними процесами. Саме
тут формується потяг до щвидких й простих, опертих на лінійнотехнологічне мислення, рішень надзвичайно складних проблем. Вважається,
наприклад, що ситуацію в економіці і у виробничому секторі можна змінити
на краще, якщо, скажімо, відпустити ціни або збільшити податки. Досить
важко засвоюється банальна на перший погляд істина, що для управління
гранично складними явищами соціуму потрібна спеціальна підготовка і
високий професіоналізм, що «керівний досвід», набутий в минулому є
сумнівним аргументом для призначення на керівну посаду в умовах, що
кардинально змінились.
Отже, стає очевидним, що одним із найістотнішим виявом
мудрості, яка залишається чи не єдиною надією на збереження людини у
здеформованому нею ж природному довкіллі, є екологічна компетентність.
Головним засобом формування адекватної екологічної свідомості нашого
сучасника має бути ефективна система екологічної освіти та екологічного
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виховання. Зокрема екологічне виховання відіграє важливу роль інтегратора
у сучасному виховному процесі. Воно має поєднувати в єдину
функціональну систему усі традиційні форми виховання і долати відомчість
у цій важливій сфері людської діяльності. Саме тому так нагально постала
проблема органічного залучення екології у загально освітянський процес та
істотного збільшення його дидактичного завантаження. Метою екологічної
освіти є не просто системне ознайомлення з новітніми науково-екологічними
розробками – конче потрібно «навчити жити» нашого сучасника в складних
реаліях сьогодення.
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Є.В. Кривець
Гуманітарне знання: переосмислення викликів в освіті
Оскільки гуманізм - це складне та багатогранне явище, то спочатку
потрібно задати його вихідні визначення. Відштовхуючись від них, ми
вироблятимемо повніше та точніше уявлення про цей феномен культури та
внутрішнього світу людини.
У словниковому розумінні гуманізм (від лат. humans - людський,
людяний) це світогляд, який проголошує цінність людини, її право на щастя,
розвиток та прояв своїх позитивних здатностей, на вільну та відповідальну
участь у житті світу та суспільства.
У цьому визначенні зафіксовано зміст поняття „гуманізм” (цінність
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людини, її право на щастя, розвиток та прояв своїх позитивних здатностей, на
свободу та відповідальність), у ньому окреслено царину поширення та
застосування цього світогляду (життя світу та суспільства), у ньому йдеться
про те, яким чином йому належить проявлятися та реалізовуватися (вільна та
відповідальна участь).
Хоча це визначення й не є вичерпним, у ньому наведено ключові слова,
які допомагають зрозуміти, про що в принципі йдеться. А йдеться у цьому
разі про людину, її права та обов’язки, її світогляд, а також про царини та
принципи застосування цього світогляду. Разом з тим гуманізм являє собою
не тільки особистий світогляд окремої людини. Ідеї гуманізму поділяли и
поділяють багато людей. Ця обставина робить гуманізм суспільним явищем.
Перші паростки гуманізму найяскравіше виявилися в греко-римській
культурі, особливо в Афінах (V сторіччя до Р.Х.). Надалі гуманізм у різний
спосіб заявляв про себе за доби Відродження та Просвітництва, а також у
XIX – XX сторіччях. Соціальний характер гуманізму дає змогу дати йому ще
одне визначення.
Гуманізм це колективний світогляд та культурно-історична традиція,
що зародилася у давньогрецькій цивілізації, розвивалася в наступні сторіччя
й збереглася в сучасній культурі як її загальнолюдське підґрунтя.
Гуманізм звернений до людини як такої, він іде одразу до глибини
людської істоти, до таких даних нам від народження властивостей, які є у
всіх людей і які їх об’єднують в єдину світову спільноту. Це й дає йому змогу
бути загальнолюдським чинником цивілізації, підґрунтям духовної єдності,
принциповою засадою освіти та виховання, а також взаєморозуміння та
співробітництва всіх людей планети.
Гуманність означає співчуття, турботу та увагу до іншої людини,
прагнення до збереження та покращення середовища замешкання людей, як і
повагу, добре ставлення до всього живого.
Гуманізм включає до себе не тільки ідеї, але й правила життя, він є
світоглядом, який пропонує особистості певні норми поведінки. У цьому
полягає нормативний аспект визначення гуманізму. Тут справа в тому, кого
вважати гуманістом, як їм бути, які вимоги гуманізм висуває до людини та
її освіченості.
Гуманізм – це світогляд, в центр якого поставлено ідею виховання та
навчання людини як найвищої цінності серед усіх мислимих духовних
цінностей. Особистість у гуманізмі визначають як вихідну реальність,
абсолютну стосовно себе й відносну (одну з багатьох) серед усієї решти. Не
усвідомивши й не оцінивши себе, людина не може пізнати й належно оцінити
й усіх інших.
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Гуманізм – це сучасна форма реалістичної психології та професійнонавчальної життєорієнтації людини, яка включає в себе раціональність,
критичність, скептицизм, емпатію, стоїцизм, толерантність, стриманість,
обачливість, оптимізм, життєлюбство, свободу, мужність, надію, фантазію та
продуктивну уяву.
Гуманізм - це світогляд без меж, оскільки він не відштовхує від себе
нікого, хто сам не вважає себе його противником, передбачає відкритість,
динамізм та розвиток, можливість радикального перегляду своїх положень
перед лицем змін та нових спочатку освітніх, а потім і професійних
перспектив людини та світу.
Гуманізм, як і будь-який світогляд, розглядають як феномен, який є
принципово вторинним стосовно людини та людей, у тому числі і гуманістів
– груп або соціальних прошарків населення, які існують фактично у кожному
суспільстві.
Гуманізм невіддільний від самосвідомості реальних людей, які
усвідомлюють можливості несумлінного використання ідей гуманізму на
шкоду людині й тому є критичними, намагаються взяти під контроль
природно притаманну будь-якій ідеї тенденцію до панування над живою
особистістю, до підпорядкування її своїй владі.
Як соціальне явище гуманізм – це прагнення об’єднаних
гуманістичним світоглядом людей практикувати його принципи на благо всіх
та кожного, просуватися до максимально можливої гуманізації відносин між
людиною та людиною, людиною та суспільством, людиною та державою,
суспільством та державою, а також між людиною та освітніми закладами.
Гуманізм – це більше, ніж тільки етична доктрина, оскільки у ньому
поставлене завдання зібрати воєдино й систематизувати всі царини та форми
прояву людяності людини. Це означає, що в рамках гуманістичного проекту
інтегрують і культивують на рівні світогляду та способу життя моральніші,
громадянсько-правові, політичні, соціальні, національні та глобальні,
філософські, естетичні, наукові, життєсмислові, екологічні, освітянські та всі
інші людські цінності.
Для гуманістичного світогляду чужим є визнання реальності
надприродного та трансцендентного (потойбічного), поклоніння і
підпорядкування їм як надлюдським пріоритетам. Людина гуманістичного
світогляду заперечує дух містицизму та антираціоналізму, який, як показує
практика, неодмінно зазіхає на владу в державі й веде до казенщини,
бюрократизму, начотництва, догматизму та фанатизму, а в їхній граничній
формі - до авторитаризму або й тоталітаризму.
Самокритичність гуманістичного світогляду не є суто теоретичною
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вимогою. Важливішим для нього є практичне вміння не бути ворогом самому
собі та іншим. Так, хоч би як несподівано це звучало, але гуманізм повинен
турбуватися про своє здоров’я. І хоча воно не може бути абсолютним, до
такого стану необхідно прагнути.
Гуманізм апелює, тобто звертається до природи людини, передусім до
таких її природних якостей, як розум та свобода, та до їхної дитини –
здорового глузду.
Можна сказати, що гуманізм – це філософія розуму, свободи та
здорового глузду. Але це означає, що він по суті не пропонує ніякої власної
філософії або особливої метафізичної системи, обмежуючись мінімальним:
визнанням та осмисленням того, що притаманно кожному і що заперечувати
неможливо.
Гуманізм це вільнодумство, свобода совісті, свобода переконань,
свобода вибору професійної освіти та практичної діяльності.
Таким чином, гуманізм передбачає толерантність щодо думок та
переконань інших, у тому числі й віротерпимість. Психологічно він навчає
толерувати чужу свободу мислити та вірити. У моральному та
юридичному розумінні він навчає нас визнавати свободу інших як неодмінну
умову власної свободи.
Гуманізм як людська, суспільна, культурна та освітянська реальність
мав під собою відповідні світоглядні підстави, які, незважаючи на всю
спадкоємну тяглість, були специфічно своєрідними для кожної доби. Тому
якщо ставити питання про гуманізм як живе явище культури, а не як про
втрачений та очікуваний „культурний рай”, то питання необхідно ставити і
про його світоглядні підстави. Очевидно, що ними не можуть бути ті
підстави, на які спирався ренесансний або просвітницький гуманізм. Як
мінімум, недостатньо вкорінений гуманізм і в нашому сучасному світогляді,
у визначальних передумовах суспільної свідомості, ставленні до світу
загалом. Одним із свідчень такої ситуації є наявність тенденції до
дегуманізації культури.
Культуру, яка мала засадовими світоглядні засновки гуманізму, нерідко
називають гуманітарною. Така назва є правомірною в тому розумінні, що
гуманізм як феномен культури мав своє опертя у гуманітарній освіті та,
ширше, в гуманітарному знанні. Формувався він свідомими зусиллями
Генерацій гуманістів, які мали свою культурну програму. Стосовно цього
гуманітарна освіта являла собою спосіб формування гуманістичної культури,
так само, як, скажімо, просвіта світлом християнського вчення та
включеністю в його обрядово-ритуальну практику формувала середньовічну
культуру. І все ж таки з найзагальніших позицій говорити про існування
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гуманітарної культури як цілого на противагу негуманітарній культурі
навряд чи є підстави:
Гуманізм – це ідея і практика людини, яка усвідомлює свою земну
сутність. За доби Ренесансу таке усвідомлення було пов’язане з розумінням
людиною цінності свого земного буття, значення своїх матеріальних і
духовних потреб і необхідності свободи та самостійності в їх здійсненні. З
ними ж пов’язане гуманістичне знання, специфіку засвоєння якого у
навчальному процесі вбачають у тому, що у ньому відображене безпосереднє
особистісне начало людини, умови її генези та соціального розвитку.
Відбувається поступове відновлення первинного, широкого смислу
феномена гуманітарності. До нього дедалі частіше відносять не тільки
багатоманітні знання людини про саму себе та про суспільство, в якому вона
живе, але й усілякі способи практичного вдосконалення реального життя боротьбу за мир, культурно-освітні обміни між народами, забезпечення
громадянських прав особистості, покращення екологічної ситуації на планеті
тощо. Нині гуманітарії не тільки академічно неупереджено вивчають
суспільне життя в усіх його аспектах, але й, як правило, беруть активну
участь в обговоренні заходів, необхідних для його прогресивного розвитку.
Гуманізація життя, принаймні в усвідомлюваному сьогодні ідеалі, передбачає
певну гуманітаризацію його головних сфер - сім’ї, середньої та вищої школи,
дозвілля, навіть самої роботи, фахової професії.
Дедалі більше соціальне замовлення на гуманітарне знання спонукає
вчених та педагогів до методологічного самовизначення. Поки що питання
про місце гуманітарного знання у загальній системі наук та освіти
залишається дискусійним. Усталився розподіл наукових та педагогічних
дисциплін на природничі, суспільні та технічні. Як же співвідносяться з цією
загальновизнаного класифікацією гуманітарні дослідження?
Одні автори зближають соціальне та гуманітарне пізнання, говорять
про єдине „суспільно-гуманітарне знання”.
Інші розрізняють два типи суспільствознавства соціологічний та
гуманітарний. Перший вони пов’язують з відкриттям об’єктивних
закономірностей історичного процесу, для чого застосовують більш-менш
формалізовані, квантифіковані методи дослідження, як у природознавстві, –
моделювання, статистику, системно-структурний підхід тощо. В центрі уваги
другого – соціально-гуманітарного – перебуває духовний бік людського
життя, що вимагає використання інших методів індивідуалізованого опису,
розуміння, інтроспекції. Допускають поєднання цих типів знання у рамках
якоїсь однієї соціальної науки, наприклад історії.
Гуманітарне знання має складне, багаторівневе, суперечливе значення
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для практики. Воно відчуттю впливає на природознавство, техніку,
виховання та освіту, матеріальне виробництво та суспільно-політичну
діяльність людей, їхній побут та дозвілля. Будь-яка фальсифікація процедури
та результатів гуманітарних досліджень здатна дезорієнтувати практику.
Будучи спільним продуктом науково-теоретичного та позанаукового,
практичного типів пізнання, гуманітарне знання у своїх кращих, справжніх
зразках репрезентує живу душу людської культури, підґрунтя особистої та
суспільної свідомості, а отже, всієї нашої практичної діяльності.
Уточнимо природу гуманітарного знання. Буквальний смисл поняття
„гуманітарний” – такий, що стосується людини, пізнання людини. Якщо
виходити з такого широкого розуміння цього терміна, то він охоплює всю
проблематику людини: від її культури до її анатомії, від її освіти до її
професійної практичної діяльності. Отже, деякі з природничих наук належить
відносити до класу гуманітарних.
Але в гуманітарному пізнанні використовують вужчу, більш
специфічну концепцію „гуманітарного” – це знання про особистісне в
людині, тобто пізнання складного світу людської суб’єктивності. Не
забуватимемо, що, будучи істотою суспільною, людина разом з тим являє
собою індивідуальність з унікальними психофізіологічними властивостями.
Предметом гуманітарного пізнання і є індивідуалізовані форми соціального
буття людини.
Гуманітарне знання відрізняється більшим рівнем замкнутості на
людину, воно передбачає аналіз мотивів і ціннісно-смислових параметрів
людського буття. В гуманітарних наука, освіті, звертання дослідника
спрямоване на індивіда, його радість та нещастя, його прив’язаності.
Результати, отримані у цих науках, можна оцінити в категоріях добра та зла.
Предметом гуманітарного знання є людський значущий матеріал. Поняття
„смисл” та „цінність” є засновковими для розуміння людського буття.
Гуманітарне пізнання в освіті характеризує ціннісне ставлення до
досліджуваної дійсності, воно не може існувати, не ОЦІНЮЮЧИ об’єкт з
позицій певних соціальних настанов. Тут доречно відзначити, що із
сучасного лексикону майже зникли такі традиційні віковічні моральнісні
цінності, як совість та честь, милосердя та співчуття, великодушність та
чутливість. Вони перестали бути соціально значущими, а між тим без них
немислима професійна етика. Понад те, вони необхідні не тільки
працівникам охорони здоров’я та освіти, працівникам сфери послуг,
правоохоронних органів та культурних закладів, але й кожній порядній
людині.
Зміст гуманітарного знання пов’язаний з проблемою смислу людського
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існування й передбачає перехід від факту до смислу, від речі до цінності, від
відображення до розуміння. Іншими словами, гуманітарне пізнання постає як
ціннісно-смислове опанування людського буття.
Визначення „гуманітарний” використовують також для характеристики
освіти. Гуманітарні науки, гуманітарне знання є своєрідними засобами,
знаряддями гуманітарної освіти. У загальному вигляді гуманітаризація
передбачає впровадження у навчальні заклади (безвідносно до їхньої
спеціалізації) гуманітарних дисциплін. Проте суть гуманітаризації не може
бути вичерпана тим, щоб додати п’ять – шість дисциплін до головних курсів.
Головне – у центрі уваги будь-якого навчального предмета має стати людина.
Практичний смисл гуманітаризації освіта – вироблення у учнів
гуманістичної свідомості. Гуманітарне знання (теорія) та гуманістична
свідомість - поняття, близькі за значенням. Співвідношення гуманітарного
знання та гуманістичної свідомості аналогічне у загальнометодологічному
плані співвідношенню теорії та методу в науковому пізнанні.
Співвідношення теорії та методу у цьому випадку проявляє себе у
співвідношенні гуманітарного знання та гуманістичної свідомості. Суспільно
значимим є не стільки гуманітарне знання (як таке), скільки його поширення
у масовій свідомості, формування гуманістичного світогляду у кожного
члена суспільства. Щоб гуманітарне знання було суспільно значущим, воно
має бути „перекладене” мовою цілей, засобів та організації практичної
людської діяльності. Усвідомлений соціальний процес – це вже не той, що
перебігав до його усвідомлення.
Трансформація гуманітарного знання (переведення знання у вміння, у
метод, у дидактичне забезпечення навчального процесу) з метою вироблення
практичної гуманістичної свідомості передбачає прикладне втілення в життя
головних принципів гуманізму, переведення гуманізму в царину
повсякденної соціальної практики. При цьому ідеї гуманізму починають мати
виразно прагматичний характер, органічно поєднуються з гуманізацією всієї
системи суспільних відносин, усіх сфер суспільного життя, в тому числі
навчання та виховання.
Гуманітарна освіта стає підґрунтям для вироблення соціально
організованих форм виробничої діяльності, засобом забезпечення
інтенсивних методів праці. У цій ситуації фахівців гуманітарного профілю
(психологів, юристів, соціологів тощо) можна розглядати під кутом зору
їхньої не тільки соціальної та економічної, але й педагогічно-освітянської
значущості. Вони також можуть впливати на виробничий процес як
технологи, техніки або економісти. Гуманістичне виховання починає сприяти
господарському та культурному розвиткові суспільства й справляє великий
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соціальний ефект. Творче ставлення до праці, будучи істотною рисою
людини, сприяє гуманізації особистості та суспільства і разом з тим виконує
економічну та педагогічну функції.
Щоб наукові знання сприяли розвиткові гуманістичної свідомості,
наука повинна сама бути гуманістично зорієнтованою. Гуманістична
спрямованість у розвиткові наукового пізнання – це співвимірність його з
людськими потребами та інтересами; це пошук людських цінностей у
результатах наукової роботи. Гуманізація науки – це її свідома орієнтація на
обслуговування людини, на підпорядкування її (науки) іманентних цілей
загальній меті соціального розвитку людства. Кожний свій крок уперед
науковці повинні узгоджувати з інтересами людини.
Гуманістична тенденція в сучасному суспільному житті, в сучасному
мисленні, в духовній орієнтації людини торує собі шлях у взаємодії й навіть
у боротьбі з протилежною їй тенденцією – технократизмом. Технократичне
мислення є своєрідною антитезою гуманістичному мисленню: знання
замінює інформація, розуміння – пам’ять, культуру – посередня освіта. У
результаті отримуємо дедалі досконаліші інформаційні системи та дедалі
менш досконалих (менш вихованих та однобічно освічених) людей.
На противагу технократизмові гуманізм як різновид духовної орієнтації
не випускає з уваги гідність та цінність людини. Гуманність – це не риса
окремої людини, окремої особистості, це система проявів людського в
суспільстві. Гуманізм утверджує людяність у відносинах між людьми.
Гуманістична свідомість вносить „людський вимір” у всі сфери суспільного
житія, передбачає гуманістичний підхід до проблем соціально-економічного,
науково-технічного прогресу, до проблем духовної культури.
Гуманітарне знання дає можливість подолати технократичне та
вузькопрофесійне мислення, орієнтує на загальнолюдські цінності, сприяє
формуванню у людей почуття політичної та моральнішої відповідальності.
Додаток

В.П. Драпогуз
ШИРОКИЙ ДІАПАЗОН ГУМАНІТАРИСТИКИ, ФІЛОСОФСЬКИХ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ,
КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЮ ЗНАЧУЩІСТЮ

Рецензія на збірку статей О. С. Кирилюка «Доповіді та статті. 1977- 2020 роки». –
Київ-Одеса, ЦГО НАН України, 2021 – 776с. та Біобібліграфічний покажчик «Олександр
Сергійович Кирилюк» (Вчені НАН України). – Київ, ЦГО НАН України, 2020 – 216с.
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Збірка статей О.С.Кирилюка включає статті, написані за доповідями
на наукових конференціях з часу початку його наукової діяльності.
Тематично вона охоплює філософську антропологію, культурологію,
семіотику, метафізику, методологію науки, студії з фольклору,
феноменологію, соціальну філософію, гелологічні дослідження тощо. Не
дивлячись на таку широту наукових інтересів ювіляра, більшість статей
написано у розвиток розробленої ним концепції категорій граничних підстав
(народження, життя, смерті та безсмертя) та світоглядних кодів
(аліментарного, репродуктивного, агресивного та інформаційного) як
універсалій культури.
Цим визначено й міждисциплінарну значущість його робіт, на які є
посилання в соціогуманітарних публікаціях, що засвідчено у наведених у
бібліографічному покажчику цитувань та посилань на них. Не секрет, що
наукові наробки, які оприлюднюються науковцем у різних виданнях
протягом тривалого часу, часто бувають важкодоступними для наукової
громадськості через брак інформації про них та їхню розпорошеність по
різних виданнях, до того ж не завжди наявних навіть у центральних
бібліотеках. До 70-річного ювілею члена Ради Південного наукового центру
НАН України, голови секції гуманітарних проблем розвитку регіону, голови
Одеської обласної організації Товариства «Знання» України, завідувача
кафедри філософії Одеської філії ЦГО НАН України професора Олександра
Сергійовича Кирилюка вийшла збірка його статей, виданих за доповідями,
виступами та повідомленнями на наукових конференціях, симпозіумах,
круглих столах тощо з 1977 по 2020 роки. Завдяки цьому виданню, окрім
усього іншого, відкрилася панорамна картина наукових інтересів автора,
котра охоплює широке коло філософських проблем за багатьма напрямками.
Розміщені у збірці матеріали не є однаковими за своїм статусом
публікаціями – тут є й короткі тези, й достатньо об&#39;ємні статті обсягом
більшим за звичайний. У цьому плані особливу рису публікацій автора
становить прагнення до чіткого формулювання цілей, задач та проблемних
питань та аргументованої відповіді на них. Значна кількість робіт,
безсумнівно, має наукову новизну. Оскільки згадати всі статті у рецензії
неможливо, наведу короткі відомості про тих з них, які мають згадану
ознаку.
У розділі «Філософська антропологія» перш за все звертають на себе
увагу статті про трансцендування як сутнісну рису людини та про через-себебуття людини. Оригінальність авторського підходу до сутності людини
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полягає у тому, що вона, сутність, як природжена даність у людини відсутня,
а сутністю людини є здатність самоформування. Світ людини розуміється не
просто як проекція людських смислів на об’єктивну реальність (про це
говорили основоположники Київської школи філософії), а як проекція на
об’єктивну реальність таких смислів, суб’єктом яких є передусім
суб&#39;єкт комунікативний.
Новим також є доведення автором тієї обставини, що Г. С. Сковорода
говорив не про три світи, як зазвичай вважають, а про чотири - саме цей світ
сплюндрованих людей ловив нашого мудреця та не спіймав його.
Логічним
продовженням
першого
розділу
є
розділ
«Етноантропологія», що містить матеріали, в яких показано, що людина як
окремий представник нації завжди існує у семіосфері культурнонаціонального буття, і через це саме ця сфера зазнає найпотужніших атак з
боку асиміляторів. Розкриваючи причини стійкої національної резистенції
українського народу проти цих атак, О. С. Кирилюк показав, що вона
визначена сталістю української національної історичної пам’яті та
символічною креативністю українців, а також певною соціальною естафетою
(куматоїдом) передачі від генерації до генерації національно-культурних
смислів.
Розділ, присвячений становленню, розвитку та імплементації
концепції універсалій культури, розпочинається з републікації статей,
надрукованих у провідному філософському журналі Болгарії («Философска
мисъл»), в яких вперше було оприлюднено ідею розуміння категорій
граничних підстав як універсалій культури. Поміж знакових робіт цієї
рубрики у першу чергу варто згадати статтю про архетип мандали як
символічного втілення ідеї безсмертя. Містить цей розділ і статтю з
ювілейного номеру часопису «Докса» до 60-тої річниці автора, в якій
переконливо доведено, що мова опису структури удожніх текстів Жоржа
Польті та Крістофера Букера має за свою основу універсально-культурну
мову. Пізніше цю ідею було підтверджено на підставі виявлення
універсально-культурного підґрунтя у мові опису сюжетів Ольги
Фрейденберг та у мові тернарного опису Авеніра Уйомова. Ці статті
становлять собою суттєвий внесок у структуралістські дослідження текстів
культури.
Статті умоглядно-спекулятивного характеру було включено до
розділу «Метафізика». Тут розглядалась головним чином одна з важливих
метафізичних проблем – проблема категорій, а саме категорії активність,
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«одне», «співвіднесене» тощо. Без сумніву, читач зацікавиться незвичною за
стилем статтею, написаною у формі діалогу Філософського Ока та
Фотооб’єктива з таких метафізичних проблем, як Буття та Ніщо і Буття та
Час, та нетривіальною за своїм змістом статтею про єдність науки та поезії у
пізнанні замежових рівнів реальності, що їх досліджує сучасна фізична теорія
суперструн, котрих у своїх прозріннях бачили поети.
Розділ «Логіка та методологія наукового дослідження» містить статті
за темою рубрики у таких конкретизаціях, як методологічне значення вчення
І. Канта про активність пізнання, статтю про дві методології дослідження
структури текстів культури (В. Проппа та О. Фрейденберг), а також роботи з
методології історичного дослідження та інші. Звертає на себе увагу
новаторська класифікація типів наукових досліджень, що поділяються
автором на поетично-крилаті та прозово-пішохідні.
Розділ з феноменології та герменевтики відкривається знаковою
статтею про архетипи К..Г..Юнга, котрі, за автором, є конкретним
когнітивним втіленням категорій граничних підстав. Крім цього, у цій статті
наводиться автентичне розуміння архетипу самим Юнгом, що дає
можливість переконатися у хибності поширених у нашій літературі уявлень
про архетип як про символ чи образ. Принципово відмінне від усталеного
тлумачення картезіанського «Cogito ergo sum» у наступній статті полягає у
тому, що ключовим моментом автор пропонує вважати не «мислю», а
«існую».
Стаття з герменевтики присвячена виявленню спільностей і
відмінностей в інтерпретації долі Л. Толстого І. Буніним та М. .КириєнкоВолошиним.
Феноменологічна тематика репрезентована у розділі цікавою статтею,
написаною у розвиток думок В. Шинкарука про «Троїсте Я» у світлі ідеї про
«Зсув Я» Е. Левінаса.
Розділ «Соціальна та політична філософія», окрім статті про
типологію соціальних протиріч при соціалізмі (тема у свій час була для
дослідників під негласною забороною) та авторської класифікації
екологічних проблем містить новаторську роботу про соціумні девіації.
Соціумна девіація як поняття визначається як те, що відображає спільну рису
соціальних процесів, змін та перетворень, котра полягає у тому, що останні
за своєю суттю завжди постають як результати відхилень від певних
визнаних парадигм, стандартів, норм, правил, кодексів, звичаїв, традицій,
юридичних законів, рішень та постанов владних органів, моральних приписів
або нормативної бази інституалізованих засад суспільства. Поняття
255

«соціумної девіації» вводиться автором в науковий обіг вперше, і воно має
перспективи для подальшої розробки.
У наступному розділі «Гелологічні дослідження. Сміхова культура»
можна ознайомитися із статтями, написаними автором за його доповідями на
регулярних одеських конференціях «Природа сміху», хоча тематично вони є
досить різними. Тут є й доскіпливий аналіз причини того, чому людське
оголене тіло викликає сміх (на основі метатексту Гегеля, Кожева та Батая), й
історичну розвідку походження інституту кумівства та пов&#39;язаних з ним
кумівськими адюльтерними жартами, й ґенезу та культурну трансформацію
фігури циркового клоуна, й фольклорні джерела лоскотання дитини під
віршик «Сорока-Воровка». Методологічні аспекти вивчення сміхової
культури становлять зміст статті про теорії сміху О. М. Фрейденберг та В. Я.
Проппа. Зрештою, аналітично-оглядова стаття про публікації колег у
«сміхових» номерах часопису «Докса» показала, що в них мова йде про
доволі серйозні речі, котрі дисциплінарно пов’язані з філософською
антропологією та екзистенціалізмом.
Цікаві «археологічні» (у сенсі М. Фуко) «розкопки» включено до
розділу «Реконструктивні культурологічні фольклористика, урбаністика та
семіотика». В них автор ставив задачу відновлення втрачених, або
маловідомих сенсів у різних текстах культури - творах М. В. Гоголя, символі
Світового Дерева, семіотиці міста, у давньогрецьких Адоніях та в
українському святі Івана Купала, у низці казок та сучасних постфольклорних
явищ у вигляді усталених висловів (типу «наставити роги», «вскочити в
гречку» тощо), значення яких сьогодні вже є незрозумілим. Надалі у розділі
розміщено статтю про роль сакрального у культурній трансформації
репродуктивної функції людини. Новим є погляд на джерела трагедії та
комедії, коли автором спростовується загальнопоширений погляд на
виникнення трагедії з «пісні козлів (трагос-одії»), а комедії - з «веселої пісні»
(комед-одії). Насправді їхніми джерелами були пісні їжі (трагейн-одія) та
пісні про обжерство та пиятику в обряді комосу (комос-одія).
Наступний розділ присвячено Волошинознавсту. Серед низки статей
про громадянську позицію поета, про його поетичні прозріння устрою світу
та культурно-історичну типологію світоглядів своєю оригінальністю
вирізняється стаття з порівнянням бачення співвідношення буття та мови М.
Кириєнком- Волошиним та М. Гайдеггером. Вперше показано, що обидва
вони говорять про три варіанти цього співвідношення – суб’єкт-об’єктне,
об’єктне та суб’єктне. На останньому рівні суб’єктивність набуває буттєвоонтологічного статусу, тобто, вона стає тотожною об’єктному Буттю, яке
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починає даватися нам феноменологічним чином через самоочевидності
розширеної, трансперсональної свідомості.
На завершення збірки у розділі «Філософська мемуаристика»
розташовано статті-спогади про відомих українських філософів – завідувача
кафедри філософії при Президії АН УРСР Михайла Олексійовича Парнюка,
про одеського філософа, філософа 2011-го року за номінацією журналу
«Філософської думки» Неллі Адольфівну Іванову-Георгієвську та про
відомого на всіх пострадянських теренах та за їхніми межами Авеніра
Івановича Уйомова. До цього у рубриці містяться спогади колишнього
аспіранта про Інститут філософії НАН України кінця 1970-х років, в якому
автор на той час навчався.
Важливо зазначити, що видання робіт О.С.Кирилюка у такому
форматі вирішує проблему доступності наукового наробку автора, оскільки
тепер з його публікаціями стало можливо ознайомитися з одного джерела,
розміщеного ще й на сайті ЦГО НАН України.
Хотілось би ще додати, що до ювілею О. С. Кирилюка наприкінці
2020 року окремою книгою вийшла його повна біобібліографія. Ця книга
відрізняється від подібних видань тим, що в ній, окрім відомостей про
публікації, дані посилання на рецензії та цитування наведених робіт. Окрім
матеріалів з професійної діяльності О. С Кирилюка у книжці містяться його
вірші, короткі есеї, поетичні переклади класиків - Данте та Бернса, а також
літературні стилізації тощо, що, безумовно, сприяє кращому розумінню
Олександра Сергійовича як особистості. На останній сторінці
обкладинкирозміщені навіть дві репродукції його малярства.
Ще один оригінальний аспект цієї книги полягає у тому, що в ній
немає супровідної статті, яку, як правило, пише один автор. Натомість слово
тут було надано багатьом колегам, котрі у рецензіях, відгуках, оглядах,
цитатах або виступах давали оцінку творчості та особистості О. С.
Кирилюка. Достатньо відмітити, що свою думку висловили практично всі
провідні філософи України. Але колегами по «філософському» цеху справа
не обмежилась. Свою оцінку праць автора дали представники багатьох
наукових напрямків - літературознавства, теорії фольклору, педагогіки,
релігієзнавства, археології, соціології, театрознавства, музикознавства,
правознавства, соціальної роботи, теорії управління, соціальної комунікації,
міфологічних студій і навіть теорії спорту тощо. Для оцінювання рівня
творчості О. С. Кирилюка достатньо сказати, що ці «незалежні експерти»
поставили його в один ряд з багатьма корифеями зарубіжної науки, такими,
як Р. Барт, Ж. Лакан, М. Фуко та інші, а також разом з провідними
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представниками Київської школи філософії з Інституту філософії НАНУ (С.
Кримський, М. Попович, В. Шинкарук та ін.) Подібна трансдисциплінарна
імплементація
універсально-культурної
концепції
екзистенціальної
семіотики, розроблена автором, стала можливою через її універсальний
характер (автор зробив огляд цієї літератури у статті, яку можна віднайти у
відповідному розділі збірки). Іншими словами, попри всю широту охоплення
філософських проблем, переважна більшість робіт підпорядкована єдиному
підходу до предмету розгляду, котрий полягає у концептуальній єдності
методології дослідження, а саме, на розробленій автором концепції
екзистенціальної семіотики. Як зазначила у своїй оцінці творчості О. С.
Кирилюка одна з його колег, попутно примітивши «вишуканість мови його
наукового буття», його «вірність концепції та полемічність у її відстоюванні
гідна наслідування». Через таке наполегливе впровадження власної думки у
збірці часом зустрічаються повтори, що є її недоліком.
Що стосується окремих «технічних» аспектів видання, то варто
вказати на те, що в ній всі статті, незалежно від того, чи супроводжували
вони першу публікацію, мають анотації англійською та російською, а до
статей болгарською та польською ці анотації дані у розширеному варіанті з
тим, щоб донести до читачів (які не знають цих мов) зміст іншомовних
статей якомога повніше.
Видання даної збірки, безумовно, сприятиме подальшому
використанню евристичних ідей О. С. Кирилюка у нашій гуманітаристиці.
Vasyl P. Drapoguz
National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
OF PHILOSOPHICAL RESEARCH WITH INTERDISCIPLINARY
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Summary

The study of discourse is relevant not only for modern social and
humanitarian knowledge, but also natural science. The controversy over the
concept of "scientific discourse" exposes the epistemological root of the problem.
Nowadays, there is obviously no scientific discipline where researchers do not deal
with the genesis, functioning and cultural-historical determination of discourse,
including in natural sciences, especially in biological knowledge, which further
takes the form of a kind of epistemological bridge between epists. shores of
science and humanities. the set of which cannot be reduced to terminological unity.
The monograph from the standpoint of philosophy of science and
philosophy of education reveals the specifics of scientific discourse, analyzes its
cognitive and cultural-educational dimensions. The characteristics of discourse in
general, such as authorship, targeting, informativeness, intertextuality, and the
criteria of scientific discourse (objectivity, objectivity, systemicity, criticality,
validity, intentionality, etc.) are studied, which in the organization and didactics of
teaching which determines the quality of formation of competencies of scientists,
their philosophical and methodological culture in general.
Designed for philosophers, scientists, teachers, graduate students and
students.
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